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Raízes de Viseu
Almeida Henriques
Presidente da Câmara
Municipal de Viseu

Nem sempre nos lembramos que debaixo
dos nossos pés existe um mundo tantas
vezes invisível, que o tempo consumiu, mas
que está nas ruas que calcorreamos ou nas
fundações dos edifícios que habitamos.
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Viseu é cidade Antiqua et Nobilissima, como nos recorda a legenda do brasão
municipal.
Com mais de 2500 anos de história, atravessando civilizações e culturas distintas, as marcas do tempo e de diferentes comunidades configuraram a cidade
e a sua riquíssima identidade.
Nem sempre nos lembramos que debaixo dos nossos pés existe um mundo
tantas vezes invisível, que o tempo consumiu, mas que está nas ruas que calcorreamos ou nas fundações dos edifícios que habitamos.
O conjunto de vestígios materiais de outros tempos, o património arqueológico, conta-nos mais do percurso ancestral de Viseu, da sua evolução e dos seus
protagonistas.
Surge assim, muito naturalmente, no âmbito de uma política de valorização
do património e da história de Viseu, o apoio por parte do Município de Viseu
ao projeto de investigação “Viseu do Império ao Reino – A cidade e o território
entre os séculos IV a XII”, conduzido pelo Instituto de Estudos Medievais da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
coordenado pela Prof. Doutora Catarina Tente.

Para além das diversas intervenções arqueológicas em Viseu, desde a Cava
de Viriato à envolvente da Igreja de São Miguel do Fetal, organizou-se em Abril
de 2016, o Congresso “Do Império ao Reino – Viseu e o Território (Séculos
IV a XII)”, coorganizado pelo Município de Viseu e pelo Instituto de Estudos
Medievais.
Publicam-se agora em livro os resultados desse congresso, disponibilizando
à comunidade científica e a toda a população interessada as teses e conclusões
defendidas. Estou certo que esta obra ampliará o nosso conhecimento sobre
Viseu e o seu território, consolidando a nossa perceção sobre a enorme relevância geopolítica de Viseu à época.
Ao procurar responder a velhas interrogações, a obra levanta novas questões,
convoca novos olhares sobre Viseu.
Finalmente, um livro que nos fala da Cava de Viriato, esse ícone viseense, e
do tempo de Ramiro II de Leão, que ainda hoje habita o brasão da cidade, é uma
obra que não nos pode deixar indiferentes.
Convido a todos a ler. Nas suas páginas palpita a história marcante de Viseu!
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Seguir a viagem
Jorge Sobrado
Vereador da Cultura, Património, Turismo
e Marketing Territorial de Viseu

Pese embora o fascínio romântico que um
grande enigma possa suscitar, é nosso
dever prosseguir o curso do conhecimento,
salvaguardando-o e valorizando-o no
desenvolvimento da cidade, e convertendo-o
em atributo cultural e ativo turístico.
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Esta obra representa um avanço e uma conquista para a historiografia e o
património de Viseu – e por diversas razões.
Desde logo, por que torna acessível ao público em geral os resultados do mais
recente projeto de investigação sobre Viseu no período anterior à fundação da
nacionalidade: “Viseu, do Império ao Reino – A cidade e o território entre os séculos
IV a XII”, coordenado de modo notável pela Prof.ª Doutora Catarina Tente, e
materializado em intervenções arqueológicas e na realização do congresso “Do
Império ao Reino – Viseu e o Território”.
Se é verdade que o conhecimento não pode, nem deve ser um exclusivo dos
seus autores e instituições, esta publicação, promovida pelo Município de Viseu,
é um importante contributo nesse sentido e na desejável apropriação coletiva
de factos, perspetivas, teses e explicações sobre a evolução e configuração da
cidade à época, e a sua influência regional no contexto dos reinos da Península
Ibérica.
Em segundo lugar, a felicidade desta iniciativa acha-se na inauguração da
coleção editorial “Viseu Património”, que dará lugar à publicação de trabalhos científicos subordinados à história e ao património de Viseu, ainda não
publicados.
É que se “Viseu continua a ser um enigma”, como afirmou o arqueólogo Jorge
Alarcão no seu livro “A Cidade Romana de Viseu” (1989), e se a Cava de Viriato
persiste como a maior interrogação da arqueologia portuguesa (parecendo até
ter-se precavido contra todas as tentativas da sua própria interpretação), tal só
deve gerar e justificar um renovado impulso para outras intervenções e iniciativas – mormente, de investigação.
Quase 30 anos depois, arqueólogos, historiadores e antropólogos têm ainda
muito por descobrir e caracterizar sobre os tempos antigos de Viseu, a sua organização e poder, e da sua região.

Infeliz e tristemente, os fundos públicos nacionais e comunitários secaram
praticamente as fontes de financiamento a projetos de investigação e valorização arqueológicas de iniciativa municipal, confinando as intervenções a uma
escassa lista de bens já reconhecidos e classificados pelo Estado Central…
Pese embora o fascínio romântico que um grande enigma possa suscitar, é
nosso dever prosseguir o curso do conhecimento, salvaguardando-o e valorizando-o no desenvolvimento da cidade, e convertendo-o em atributo cultural e
ativo turístico.
Alguns quebra-cabeças foram ainda recentemente superados, por mérito de
intervenções arqueológicas que ajudaram a desvendar o passado pré-romano
de Viseu, definiram melhor o traçado da muralha romana e o urbanismo, e através de um magnífico altar, dedicado aos deuses locais, deram a conhecer o nome
primitivo da urbe – Vissaium! Mas há tanto ainda para descobrir, por exemplo
por debaixo do Adro da Sé de Viseu…
Do recente esforço de valorização social dessas aquisições destacam-se,
desde logo, o 1.º polo do Museu de História da Cidade (“Ícones de Viseu – o
Despertar do Viseu”, situado na rua Direita), e a futura Reserva Arqueológica
Municipal, em organização na Casa do Miradouro, com vocação não só de gestão de depósitos arqueológicos, mas também de apoio à investigação científica
(já em curso) e à produção de novos conteúdos culturais e serviços educativos.
Numa vertente de divulgação à comunidade e aos turistas, deve salientar-se os recentes “Roteiros José Coelho”, visitas arqueológicas acompanhadas no
território do concelho, com grande sucesso de público.
Todos, enquanto visitantes e turistas, mesmo na nossa própria cidade, procuramos grandes histórias, ou pelo menos que sejam singulares e autênticas.
Dar futuro ao passado implica saber interrogá-lo, conhecê-lo e dá-lo a conhecer! E esse é, justamente, um dos méritos do livro que agora se publica.
Seguimos viagem?
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Viseu do Império ao
Reino – um projeto,
um congresso, um livro
Catarina Tente
Editora

15

Em 2012 uma equipa de investigadores submeteu à Fundação para a Ciência
e Tecnologia um projeto intitulado Viseu do Império ao Reino. A cidade e o território entre os séculos IV a XII. Apesar de ter sido muito bem avaliado o projeto não
obteve financiamento por parte daquela instituição. Todavia, os trabalhos de
preparação do projeto permitiram manter a equipa unida até que outra oportunidade de financiamento tivesse surgido. Nesse mesmo ano essa oportunidade
acabou por aparecer no âmbito do programa Professor Fellowship da Fundação
Calouste Gulbenkian que veio a financiar uma proposta para uma bolsa intitulada EICAM - Estudo Interdisciplinar de Comunidades Alto medievais. O Caso
de Viseu, cujo desenvolvimento decorreu entre os anos de 2013 e 2016. O projeto reuniu assim uma equipa multidisciplinar que teve por objetivo abordar o
estudo das comunidades urbanas e rurais alto medievais para conhecer as relações de poder, a organização do território e os quotidianos ao longo do período
em estudo numa perspetiva comparada à escala da Europa ocidental. A investigação abordou igualmente a complexidade no reconhecimento das realidades
arqueológicas alto medievais e na identificação dos marcadores do poder que
envolvem os poderes locais e centrais.
Nos quatro anos em que decorreu o projeto foram efetuadas diversas intervenções arqueológicas, analisados variados acervos documentais e efetuados
estudos específicos de espólios arqueológicos, arqueobotânicos e zooarqueológicos. A investigação desenvolvida foi ainda apoiada por diversas autarquias
como a de Celorico da Beira, de Sátão e a de Viseu, e pelas juntas de freguesia de Romãs Decermilo e Vila Longa no Sátão, Forno Telheiro em Celorico da
Beira e Forninhos em Aguiar da Beira. Os principais resultados e conclusões
vieram a ser apresentados no Congresso intitulado Do Império ao Reino. Viseu e
o território, realizado no Teatro Viriato entre 12 e 14 de abril de 2016. Durante
esses dias reuniram-se em Viseu vários especialistas na Alta Idade Média o que
alavancou um debate profícuo, alargado também a outros públicos igualmente
interessados.
O presente livro recupera o título do projeto submetido à FCT e reúne os
textos de vários dos comunicantes do congresso que fechou o projeto EICAM.
Infelizmente, e por opção dos mesmos, nem todos os investigadores que apresentaram comunicação no congresso vieram a publicar o texto respetivo. Os
trabalhos que aqui são apresentados foram sujeitos a uma revisão científica de
dois dos comissários científicos do congresso/livro, resultando numa melhoria
da qualidade dos textos agora publicados.
O volume conta com 20 textos divididos em três seções: conferências, a
cidade e o território. As secções dedicadas à cidade e ao território subdividiram-se em textos que tiveram origem nas comunicações apresentadas no
DO IMPÉRIO AO REINO
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congresso e trabalhos mais específicos resultantes dos pósteres igualmente
expostos nesse âmbito.
A primeira secção agrupa as duas conferências proferidas no congresso que
a temáticas e problemáticas em que o projeto EICAM se focou. Juan Antonio
Quirós Castillo reflete sobre as questões da complexidade da interpretação dos
contextos arqueológicos domésticos das comunidades rurais alto medievais e
Iñaki Martín Viso dedicou a sua atenção ao caso viseense abordando a integração política deste território no espaço Noroeste do reino Asturiano.
A segunda secção refere-se à cidade de Viseu e agrupa oito contribuições. O
primeiro texto trata os principais resultados das intervenções arqueológicas de
carácter preventivo realizadas pela empresa Arqueohoje em Viseu entre 1997 e
2016. A intervenção de S. Miguel de Fetal é abordada num trabalho multidisciplinar que tenta reunir os principais resultados e interpretações resultantes de
duas campanhas de escavação ali realizadas em 2013 e 2014. A Cava de Viriato
é o tema de um texto de Manuel Luís Real e Catarina Tente, onde se expõe os
resultados da sondagem ali realizadas em 2016, bem como os argumentos que
sustentam uma outra interpretação para a origem e função deste extraordinário
monumento. O texto de Carlos Alves apresenta uma síntese dos dados e interpretações mais recentes sobre a evolução do edifício da catedral de Viseu desde
a época medieval até à época moderna. Seguem-se pequenos textos relativos às
cerâmicas estampilhadas encontradas na intervenção arqueológica da Praça D.
Duarte /Rua das Ameias e uma reflexão sobre a importância que o Couto da
Regueira teve na organização do urbanismo viseense dos séculos XI e XII.
O território alto medieval de Viseu é a temática da terceira secção deste
volume. Aqui reuniram-se dez trabalhos relativos a intervenções em sítios
arqueológicos situados no território e a leituras sobre este mesmo território. Um
trabalho sobre as eventuais fronteiras da diocese de Viseu durante o período
das monarquias sueva e visigoda estabelece a base que enquadra o espaço geográfico em que se trabalhou no âmbito do projeto de investigação. O resultado do
estudo de coleções de artefactos e ecofactos, bem como as interpretações sobre
os sítios são apresentados nos textos dedicados a São Gens (Celorico da Beira),
Senhora do Barrocal (Sátão), Quinta da Raposeira (Mangualde), S. Pedro de
Matos (Aguiar da Beira), Penedo dos Mouros (Gouveia) e Torre de Vilharigues
(Vouzela). É igualmente apresentado um estudo sobre o povoamento e os sistemas defensivos do território setentrional, e Manuel Luís Real assina igualmente
um trabalho no qual trata a expansão do poder senhorial na região, particularmente no eixo Viseu-Lafões, entre os séculos IX e XII. As sepulturas escavadas
na rocha são também alvo um trabalho que se centra no vasto inventário deste
emblemático vestígio da Alta Idade Média na região.
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Outras abordagens ficaram ainda
por fazer e nem todos os estudos de
artefactos e ecofactos podem ainda
ser dados por terminados no âmbito
do projeto EICAM. Outras publicações resultarão dos novos dados
que se esperam vir a obter do vasto
acervo informativo recolhido.
Não posso terminar sem agradecer às várias instituições e pessoas que tornaram esta obra possível. Em primeiro lugar à Câmara
Municipal de Viseu, na pessoa do
seu presidente Dr. António Almeida
Henriques, que desde o início abraçou o desafio de apoiar a realização
do congresso e dar, agora, corpo ao
livro. A minha gratidão também ao
Dr. Jorge Sobrado pelo impulso que
dá ao património cultural e por todo
o inestimável trabalho realizado na
divulgação dos nossos trabalhos e
na montagem deste livro, bem como
à Dr.ª Odete Paiva por todo apoio
e organização do congresso. Sem
o suporte do Instituto de Estudos
Medievais da NOVA FCSH e da
Fundação Calouste Gulbenkian a
tarefa teria sido impossível de concretizar. Devo igualmente um agradecimento à Arqueohoje e à EON
por todo o apoio e amizade que
trouxeram a este projeto. Um agradecimento também aos investigadores que aceitaram fazer parte da
Comissão Científica do congresso e
do livro, ; a sua qualidade como investigadores especializados foi uma inestimável mais-valia para a melhoria da

(...) O saber agora
acumulado levanta
outras questões e
deixa em aberto
muitos outros
enigmas. As
respostas só poderão
ser encontradas
na prossecução
da investigação,
onde cada passo
é uma conquista e
também um alento
para continuar.
Precisamos
investigar mais,
conhecer mais e
divulgar mais, para
preservarmos e
usufruirmos mais
e melhor do nosso
passado e do nosso
património.
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qualidade científica do trabalho que agora se apresenta. Um especial obrigada
à nossa Comissão de Honra que suportou a iniciativa e que muito a honrou com
a sua presença e apoio. Por fim as palavras vão para a equipa interdisciplinar
de investigadores e alunos de arqueologia, muitos deles autores neste volume,
cujo trabalho e dedicação a este projeto tornou possível que o conhecimento
que temos de Viseu e da sua região na Alta Idade Média seja hoje uma referência
nacional e internacional.
Uma equipa é feita de pessoas e elenco-as as mesmo correndo o risco de falhar
alguma: Ana Jesus, Adriaan De Man, António Faustino Carvalho, António Lima,
Carla Santos, Carlos Alves, Catarina Meira, Cláudia Oliveira, Fabián CuestaGómez, Fátima Beja e Costa, Francisca Alves-Cardoso, Gabriel de Souza, Hugo
Baptista, Iñaki Martín Viso, João Luís Veloso, João Pedro Tereso, Luís Seabra,
Manuel Luís Real, Margarida Cércio, Marina Afonso Vieira, Maria Angeles
Utrero Agudo, Marta Moreno-García, Nádia Figueira, Oscar Jímenez, Pedro
Sobral de Carvalho, Rita Castro, Sara Prata, Sílvia Casimiro, Sofia Pereira,
Sónia Cravo, Stuart Brookes, Tomas Cordero-Ruiz e uma menção especial ao
João Inês Vaz, que connosco iniciou esta viagem e que o destino não permitiu
que a pudesse terminar. Obrigada ainda ao Sr. Luís Anselmo, que foi o nosso
apoio fundamental durante as escavações de S. Miguel de Fetal. A todos um
sincero e beirão Bem-Hajam.
Desejo que a partilha do conhecimento resultante do nosso projeto seja útil
a muitos e espevite a curiosidade a muitos outros. Contudo, o saber agora acumulado levanta outras questões e deixa em aberto muitos outros enigmas. As
respostas só poderão ser encontradas na prossecução da investigação, onde
cada passo é uma conquista e também um alento para continuar. Precisamos
investigar mais, conhecer mais e divulgar mais, para preservarmos e usufruirmos mais e melhor do nosso passado e do nosso património.
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Conferências
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La compleja
interpretación de los
registros arqueológicos
domésticos de las
sociedades locales
altomedievales

1

The complex interpretation of early medieval local
societies from the domestic archaeological record

Juan Antonio Quirós Castillo1

Palabras Claves
Despoblado Medieval, Complejidad Social, País Vasco, Álava, Alta Edad Media.
Keywords
Deserted village, Social complexity, Basque Country, Alava, Early Medieval Ages.

1

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Trabajo realizado en el marco del proyecto de
investigación «Agencia campesina y complejidad sociopolítica en el noroeste de la Península Ibérica en época
medieval», AEI/FEDER UE HAR2016-76094-C4-2R, de la actividad del «Grupo de Investigación en Patrimonio y
Paisajes Culturales / Ondare eta Kultur Paisaietan Ikerketa Taldea» (IT936-16) financiado por el Gobierno Vasco y
del «Grupo de Estudios Medievales» (Unidad Asociada CSIC- UPV/EHU).
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RESUMEN
En este trabajo se analiza la complejidad de las sociedades rurales altomedievales del noroeste peninsular a la luz del registro arqueológico doméstico.
La realización de numerosas intervenciones arqueológicas en contextos rurales en los últimos dos decenios ha permitido nuevas evidencias que ponen en
cuestión las interpretaciones primitivistas previas. No obstante, la ausencia de
rasgos monumentales y de formas destacadas de exhibición social dificulta la
interpretación sociopolítica de estos yacimientos. El proyecto de investigación
DESPAMED (Desigualdad Social en los paisajes medievales del norte peninsular) llevado a cabo entre los años 2013-2016 ha tenido como fin analizar los
“marcadores arqueológicos” de complejidad social en la escala local a través del
estudio de los paisajes rurales. En esta ocasión se realiza un análisis comparativo de dos despoblados, Aistra y Zornoztegi, ubicados en la llanada oriental
de Álava y se realizan algunas consideraciones sobre el análisis social de los
registros domésticos.

1. INTRODUCCIÓN
El análisis de las sociedades altomedievales del noroeste de la Península
Ibérica plantea al investigador una serie de importantes retos debido a la naturaleza de las fuentes disponibles, pero también a las particularidades de estos
territorios y a los enfoques teóricos que se han empleado para dar sentido a los
testimonios que se conservan del pasado. Situados en la periferia de estados
fuertes como fueron al-Andalus o el imperio carolingio y sus sucesores, los reinos del noroeste peninsular son los únicos de todo el Occidente medieval que no
acuñaron moneda entre los siglos VIII-X (Davies, 2010) y de hecho, la conversión en términos fiscales de los excedentes agrarios ha sido limitada. La política
de tierras, influencias y patronazgo ha constituido, por lo tanto, el eje casi único
en torno al cual se ha articulado la agenda política de la monarquía2 .
Es asimismo un territorio dotado de una débil o debilísima red urbana, característica común con otros territorios europeos como la Inglaterra Anglosajona
o incluso algunos sectores mediterráneos, por lo que los cuadros dirigentes han
residido sustancialmente en lugares centrales de carácter rural3. No obstante,
la distribución de los palatia, iglesias, monasterios o fortalezas altomedievales
muestra la existencia de una compleja y articulada geografía política a escala
local, así como una notable diversidad geográfica4 . En algunas regiones como
el País Vasco o la cuenca del Duero son muy escasos o inexistentes los castillos privados que se pueden fechar con precisión antes del siglo X o incluso el
siglo XI, mientras que están bien documentados en Asturias, Cantabria y León.
Dicho de otra forma, antes del año 1000 es más fácil visibilizar en términos
materiales las aristocracias y los potentes a través de mecanismos de monumentalización de la memoria y la acción política (como es la fundación y las donaciones a iglesias y monasterios) que a través del reconocimiento de sus lugares
de habitación5.

ABSTRACT
In this paper are analysed early medieval rural societies in north-western
Iberia in the light of domestic archaeological records. The archaeological projects carried out in the last two decades have discovered new kind of evidence,
questioning precedent primitivism interpretations. However, the absence of
monumental features and social display practices in domestic spaces difficult
the social analysis of these records. The DESPAMED project (Social Inequality
in the Landscapes of Northern Iberia) carried out between 2013-3016 have defined some “archaeological signatures” of social complexity at the local scale.
The Aistra and Zornoztegi settlements are compared in this paper in order to
make some general consideration about social inequality and social complexity
in rural contexts.

2 Aunque una historia de las prácticas políticas de construcción de los estados altomedievales está aún por hacer, se pueden señalar entre las aportaciones recientes más sugestivas las de Escalona 2016 y Martín Viso 2017. El
cuadro general lo presenta Wickham, 2005: 56 ss.
3

Hasta el punto de que se ha llegado a cuestionar el carácter urbano de algunos ‘lugares centrales’ como
Oviedo (García de Castro Valdés, Ríos González, 2016).

4

Sobre los palatia ver ahora Escalona, Martín Viso, 2013; sobre las fortificaciones ver Quirós Castillo, Tejado
Sebastián, 2012; sobre las iglesias la bibliografía es muy abundante, y entre los trabajos más recientes se pueden
recordar Sánchez-Pardo, 2015; Quirós, Santos, 2015; Utrero Agudo, 2016. Falta asimismo un trabajo de síntesis
sobre la arqueología de los monasterios, aunque se cuenta con estudios monográficos como el de García ÁlvarezBusto, 2016.

5

Aún carecemos de síntesis detalladas sobre la Arqueología altomedieval en el Noroeste, pero entre algunos de
los principales ensayos se pueden señalar los de Gutiérrez González, 2006; Quirós Castillo et al, 2009; Ariño, 2013;
Diarte-Blanco, 2016 o algunas de las aportaciones incluidas en la serie Visigodos y Omeyas.
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Por otro lado, la misma articulación política de estos territorios, fluida e
inestable a lo largo de estos siglos, se ha traducido en la existencia de complejos procesos de construcción y reconstrucción de las territorialidades y de los
núcleos de acción política, de tal forma que solamente en la Plena Edad Media
se alcanzó un cierto grado de estabilización (Isla, 2002). Si a estas características estructurales añadimos el hecho de que antes del siglo X no se cuenta con
un registro textual suficientemente denso para poder hacer análisis a escala
territorial, no resulta extraño que durante decenios el norte peninsular haya
sido considerado como un espacio poco desarrollado desde un punto de vista
político y social. E incluso cualquier forma de complejidad social ha sido atribuida a fuerzas externas: emigrantes, aculturación, repoblación, etc. Algunos
lugares comunes como el primitivismo de las estructuras sociales, la insistente
resistencia a la conquista por parte de otras formaciones políticas externas o el
predominio de las prácticas ganaderas y forestales frente a la agricultura han
connotado la historiografía, y por ende, también la arqueología del norte peninsular durante decenios6.
Al menos desde los años 80 se ha producido una profunda renovación de
estos marcos interpretativos a través del análisis de procesos como la feudalización o las dinámicas sociopolíticas de las sociedades altomedievales a escala
local y regional que han erosionado los paradigmas primitivistas construyendo
nuevas alternativas que subrayan la complejidad de estas sociedades. Y aunque se está lejos de haber logrado un consenso en las interpretaciones globales,
los altomedievalistas que trabajan en el norte peninsular han ido efectuando
numerosas puntualizaciones a los paradigmas primitivistas realizando nuevas
propuestas interpretativas (Barrios, Martín Viso, 2000). Hoy se admite que las
ciudades no son un producto necesario de la complejidad sociopolítica (Quirós
Castillo, Santos Salazar, 2014); que incluso en una economía basada en el trueque ha sido posible un sistema artesanal tan articulado y complejo como el que
ha hecho posible el fenómeno conocido impropiamente con el nombre de ‘prerrománico asturiano’ (Utrero Agudo, 2016); que aunque la escala en la que intervienen por ejemplo los obispos de Valpuesta no es comparable ni siquiera a la
de los monasterios de tipo medio del espacio carolingio, se desenvuelven en las
mismas líneas simbólicas y de representación política y han desplegado prácticas de acción sociopolítica muy articuladas a escala local y subregional (Santos
Salazar, 2013). Pero por otro lado, carecemos de importaciones o de redes de

distribución similares a las que Ewan Campbell ha analizado en el Reino Unido
(Campbell, 2007) o de los sistemas urbanos multiescalares similares a los existentes en el área carolingia (Henning, 2007). En definitiva, aunque la escala de
acción del sistema sociopolítico no es comparable a la de otros sistemas europeos coetáneos, esto no quiere decir que nos encontremos ante una sociedad
simple y mucho menos primitiva7.
Es en este contexto en el que ha hecho irrupción a partir del cambio de milenio y gracias al desarrollo de proyectos preventivos y de investigación innovadora, una práctica arqueológica centrada principalmente en el análisis extensivo de los lugares de habitación y en los espacios de producción agraria (Quirós
Castillo, 2013a). Tras una primera etapa centrada prevalentemente en el proceso de decodificación y elaboración de los registros, en los últimos años se
ha asistido al intento de historiarlos, aunque también en este ámbito las divergencias interpretativas son relevantes. La parcialidad de los datos disponibles,
debido en buena medida a la ausencia de ediciones sistemáticas, las distintas
formas de interaccionar con los paradigmas construidos por los altomedievalistas y con la documentación textual, la diversidad de los enfoques teóricos y
sobre todo la ausencia de análisis comparativos explican en buena medida estas
divergencias. Y aunque, en general, la mayor parte de los arqueólogos que operan en el cuadrante noroeste se han alejado de los enfoques primitivistas, existen diferencias a la hora de interpretar los nuevos y los viejos hallazgos. Tanto
es así que, como reacción, algunos especialistas no han dudado en llevar a cabo
verdaderos procesos de “aristocratización de los registros” identificando élites
que fuesen los sujetos responsables de los cambios históricos detectados.
Durante los años 2013-2016 se ha llevado a cabo un proyecto de investigación8 que ha tenido como fin el análisis de la complejidad social a partir del estudio de los “marcadores” de desigualdad que se pueden detectar en los registros
arqueológicos del noroeste peninsular con el fin de realizar análisis sociopolíticos basados en la comparación interterritorial (Quirós Castillo, 2013b). Los
resultados son relevantes porque han mostrado contradicciones y dificultades
que no habían sido previstas inicialmente. Asimismo, se ha podido comprobar

6

Entre los distintos balances historiográficos críticos realizados desde distintas perspectivas se podrían señalar
por ejemplo los de García de Cortázar, 1999; Barrios, Martín Viso, 2000; Larrea, 2008. Pero en rigor, sigue pendiente realizar un análisis historiográfico crítico sobre las distintas posiciones teóricas empleadas en el estudio de la Alta
Edad Media del noroeste peninsular.

7

Chris Wickham, autor de los estudios comparativos más relevantes realizados hasta el momento sobre los
sistemas sociopolíticos de la Europa altomedieval, encuadra también las sociedades altomedievales del noroeste
desde esta perspectiva de la complejidad (Wickham, 2013).

8

Se trata del proyecto “Desigualdad en los paisajes medievales del norte peninsular: los marcadores arqueológicos”, HUM 2012-32514 financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. En el proyecto han participado una veintena de investigadores de distintas instituciones europeas (Universidad del País Vasco, Seconda
Università di Napoli, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trento, University College London,
Universidade Nova de Lisboa, INRAP, Museo Regional de Arqueología, University of Oxford).
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el carácter situacional y cambiante de las estrategias de ocultación y exhibición
que tienen lugar en el marco de las sociedades locales (Quirós Castillo, 2016).
El objetivo de este breve trabajo será el de analizar la complejidad social y
política de las sociedades locales altomedievales a la luz de los resultados obtenidos en este proyecto a partir del análisis de algunos yacimientos rurales del
País Vasco9.

Sin embargo, son los espacios de habitación los que resultan más complejos de descodificar en términos de desigualdad social (Hamerow, 2012: 99). Si
bien la documentación textual deja observar la existencia de formas marcadas
de diversidad social dentro de las comunidades, así como complejas formas de
relación entre las comunidades y otros sujetos políticos (Alfonso 2007), el registro arqueológico doméstico es particularmente opaco debido tanto a la naturaleza de los procesos de abandono y reutilización, como a las formas de construcción de expresión de la desigualdad social en estos contextos (p.e. Hinton,
2005). Frente a los modelos antropológicos que identifican ‘alto’ y ‘bajo’ estatus
social con el hallazgo de objetos considerados (actualmente) ‘preciosos’, autores
como C. Loveluck han desarrollado nuevos enfoques que ponen el acento en el
análisis de la elite lifestyle a partir del estudio comparativo de patrones de consumo y de los mecanismos de obtención y gestión de la riqueza en los procesos
de reproducción social (Loveluck, 2013).
En el marco del proyecto “Desigualdad en los paisajes medievales del norte
peninsular” se ha pretendido analizar la complejidad social en los contextos
domésticos altomedievales desde una triple perspectiva teórica que ha tomado
en consideración (i) las formas de expresión de la desigualdad social, (ii) los
patrones de consumo y (iii) las formas de dominio sobre las personas y los
medios (Quirós Castillo, 2003b). La combinación de estos distintos sistemas
de “marcadores arqueológicos” ha permitido analizar los espacios domésticos
en clave social.
Con el fin de contar con un registro lo suficientemente denso y contrastable
este trabajo se centra en un sector del País Vasco para el que contamos con
registros arqueológicos de una cierta densidad en los siglos VII y XI, el de la
llanada oriental de Álava. Se trata de un territorio que se ajusta perfectamente
al cuadro antes reseñado: ausencia de ciudades y de centros fortificados antes
del 1000, ubicación en la periferia de los poderes centrales débiles, dificultades
para visibilizar la acción de los poderosos a escala local, salvo la referencia a
finales del siglo IX de dos obispados (Valpuesta y Álava) y de condes que operan
a una cierta distancia. En definitiva, una sociedad aparentemente simple10.
En los últimos años se han excavado varios despoblados en este sector de
Álava que permiten analizar la articulación de las comunidades locales (Quirós
Castillo, 2012a) (Figura 1).

2. COMPLEJIDAD SOCIAL EN LAS SOCIEDADES
LOCALES A PARTIR DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
Una de las grandes preocupaciones que atenaza la arqueología de los espacios rurales en toda Europa es la de lograr comprender y analizar las dinámicas internas de las comunidades rurales a partir de los registros de carácter
doméstico. Allí donde se conserva un volumen suficiente de registros textuales ha sido posible observar el dinamismo de las comunidades, cómo se articulan las desigualdades a escala local, cómo se construyen redes clientelares
y de patronazgo y, en definitiva, cómo funcionaban realmente las sociedades
locales. Las páginas de W. Davies sobre Bretaña (Davies, 1988), de C. Wickham
sobre Lucca (Wickham, 1995) o de M. Innes sobre el Rin medio (Innes, 2000)
proporcionan cuadros de una riqueza e intensidad que difícilmente puede llegar
a alcanzar el relato arqueológico. De hecho, cuando C. Wickham decidió analizar las dinámicas locales en la Inglaterra Anglosajona, uno de los lugares de
Europa que cuenta con un mayor volumen de registros arqueológicos (Hamerow,
Hinton, Crawford, 2011), no dudó en inventarse la comunidad de Malling para
poder articular un relato sobre la realidad local (Wickham, 1995, 428).
El estudio de los espacios de monumentalización de la memoria, de los signos
y las estrategias de distinción, de los centros de poder o de los centros de culto
han sido los principales escenarios en los que se ha articulado en los últimos
dos decenios el estudio de la complejidad social en el registro arqueológico altomedieval del noroeste peninsular. Sin embargo, los arqueólogos altomedievalistas son conscientes de los problemas interpretativos que plantean este tipo de
registros, especialmente en algunos períodos concretos. Así por ejemplo en los
siglos VI y VII los registros domésticos y funerarios parecen narrar historias
diferentes o incluso contrapuestas (p.e. Henning, 2008: 44). La interpretación
del significado social del instrumental metálico o de la articulación de los sistemas artesanales en relación con las dinámicas políticas son igualmente objeto
de debate en la Alta Edad Media (p.e. Ward-Perkins, 2005).
9

Como conclusión de este proyecto se ha publicado un volumen colectivo que recoge tanto las bases teóricas
del mismo como los resultados empíricos obtenidos en el análisis de distintos registros arqueológicos (Quirós
Castillo, 2016).

10

Sobre Álava en la Alta Edad Media ver Martínez Díez, 1974; García de Cortázar, 1997; Larrea, 2007; Quirós
Castillo, Santos Salazar, 2012, 2015.
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Figura 1

Localización de los despoblados medievales de Álava.

3. LOS DESPOBLADOS DE LA LLANADA ORIENTAL DE ÁLAVA
Bajo el concepto unificador de despoblado se esconden realidades sociopolíticas muy heterogéneas, tanto en lo que se refiere a los procesos de formación
de los poblados como a las transformaciones que han tenido lugar a lo largo del
tiempo y, también, en lo que se refiere a su abandono. El principal elemento que
acomuna estas experiencias es el protagonismo de comunidades rurales estables muy dinámicas que en la mayor parte de los casos pueden ser caracterizadas en términos de aldeas en sentido arqueológico. Aunque también contamos
con poblados fortificados y otras entidades que responden a otras dinámicas
sociopolíticas.
Zornoztegi y Aistra son dos de los despoblados situados en la llanada oriental alavesa, a unos 5 km en línea recta uno de otro. Ambos están documentados
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desde el año 1025, ambos tienen raíces romanas, ambos aparecen abandonados
hacia mediados del siglo XIV, pero esconden historias muy diferentes11 (Figura 2).
Aistra es un yacimiento plurinuclear constituido por dos núcleos, el de Aistra
en sentido propio, que aún no ha sido excavado y el de San Julián, considerado
tradicionalmente como el despoblado de Aistra (García Retes, 1987). Pero San
Julián no es una aldea. Aunque lo parezca. La secuencia ocupacional del yacimiento arranca en época romana, aunque solamente se han hallado materiales
en posición secundaria. En el siglo VI se realizaron una serie de terrazas de
uso agrario que de momento no han podido ser relacionadas con construcciones de carácter doméstico. Pero a partir del siglo VII el lugar se transformó
radicalmente en un ‘centro de consumo’12 (Figura 3). Destaca, en particular la
construcción en el siglo VI-VII de una estructura alargada en forma de barco
de unos 20 m de longitud y 9 m de ancho (E6) asociada a un único silo en cuyo
interior se ha hallado un broche liriforme coetáneo además de los restos de lo
que parece ser un refuerzo metálico de un cubo similar a los hallados en contextos funerarios como los de Aldaieta. La estructura fue reconstruida en varias
ocasiones lo que permite pensar que la construcción estuvo en uso durante
varias generaciones. Hasta el momento no se ha hallado ningún espacio funerario asociado. Hacia el 700 se abandonó esta estructura y se realizó una nueva
longhouse (E5) en forma de barco de dimensiones aún mayores (24 x 11 m) que
cubre una extensión superior a los 280 m2 y está dividida al menos en dos espacios separados. La longhouse estuvo en uso durante al menos dos siglos y fue
intensamente reparada, de tal forma que se han documentado un total de medio
centenar de agujeros de poste, algunos de amplias dimensiones. Además, asociada a esta construcción se han realizado otros edificios sobre postes (E1, E2,
E3) distribuidos en torno a un patio. Uno de ellos, la E3, cuenta con un pórtico
lateral abierto a este patio mostrando soluciones constructivas poco frecuentes
en nuestro territorio. Llama la atención la ausencia de silos o de estructuras que
puedan ser identificadas como graneros. Al sur de la longhouse se ha hallado
un cementerio en el que se han identificado unas 60 tumbas fechadas entre los
siglos VIII y X. Precisamente en el siglo X se levantó la actual ermita de San
Julián y Santa Basilisa, que aún se conserva en alzado muy transformada, y que
es una de las primeras construcciones realizadas con sillares nuevos de cantera
11

Los dos yacimientos han sido excavados por la Universidad del País Vasco (Zornoztegi) y por la University
College London y la Universidad del País Vasco (Aistra - San Julián) entre los años 2005-2011. En la actualidad se
prepara la edición de dos monografías sobre ambos proyectos arqueológicos. Entre las aportaciones previas se
puede consultar Quirós Castillo, 2013b.

12

Una crítica al concepto de ‘sitio de consumo’ desde el punto de vista de la arqueobotánica es el de Van der
Veen, Jones, 2006.

DO IMPÉRIO AO REINO

32

33

perfectamente tallados a escuadra del norte peninsular. Un nuevo cementerio
realizado en torno a la iglesia sustituyó al anterior.
Pero quizás lo más sorprendente de este yacimiento respecto a otras localidades coetáneas proviene del análisis de los patrones de consumo alimentario
durante los siglos VIII-X (Grau Sologestoa, 2015). En particular sorprende la
abundancia de restos de animales salvajes, que indicaría la relevancia de la práctica de la caza, la relevancia de los cerdos (38 % fase 2 y 30 % fase 3) consumidos muy jóvenes y, en general, la abundancia de animales jóvenes. Todos estos
“marcadores” son característicos en buena parte de Europa de ocupaciones de
carácter aristocrático (Grau Sologestoa, 2016). No obstante, hay que señalar también que el vacuno estaba orientado sobre todo a la tracción y los ovicaprinos a la
obtención de productos secundarios primero y, tras el siglo VIII, sobre todo a la
producción de carne. Pero igual de significativo que las presencias, son las ausencias. A diferencia de otros yacimientos los cereales de ciclo corto están infrarepresentados frente a la abundancia de cereales de invierno y faltan también
evidencias de otras producciones frecuentes en la llanada alavesa durante este
período como es el viñedo. Aunque los estudios carpológicos no están concluidos,
pensamos que Aistra-San Julián es en este período un lugar donde se consume
más que se produce. Si estuviésemos en Italia Aistra sería considerado un centro
dominical o curtense tipo medio, en Francia una villa dominical modesta o muy
modesta y en el Reino Unido sería un estate center igualmente modesto (Loveluck,
2013). Esta diversidad de las historiografías y las arqueologías nacionales refleja,
nuevamente, la necesidad de contar con análisis comparativos mucho más potentes de los que disponemos hasta ahora. Pero también refleja hasta un cierto punto
la escala a la que operan los distintos sistemas sociopoliticos.

Figura 2

Localización de los yacimientos de Zornoztegi (Salvatierra) y Aistra-San Julián (Zalduondo-Araia)
en el contexto de Álava.
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Figura 3

Planta de las principales estructuras domésticas exhumadas en Aistra-San Julián (ZalduondoAraia, Álava).

En cualquier caso, de momento no se han podido hallar más estructuras altomedievales en la zona, por lo que pensamos que en Aistra-San Julián no residía
una comunidad campesina, sino sustancialmente élites13. La ausencia de silos y
de otros marcadores permite sugerir que una parte relevante de los habitantes
de Aistra-San Julián no eran campesinos, en el sentido de que no cultivaban la
tierra y que por lo tanto, obtenían los recursos del exterior. Pero por otro lado,
los valores isotópicos de los restos humanos recuperados en el cementerio de
los siglos VIII-IX de Aistra-San Julián permiten sugerir que en el lugar se enterraban también los habitantes de la comunidad de Aistra (Lubritto et al., 2017).
Zornoztegi, en cambio, es una aldea campesina en el sentido propio del
término. La primera ocupación de época histórica está compuesta por un par
de viviendas tardorromanas levantadas en tierra sobre zócalos de piedra que
probablemente pertenecieron a una familia campesina dependiente de una
13

Se utiliza la noción de élite en el sentido de Wickham, 2011.
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hacienda mayor. Sobre esta ocupación se ha detectado una construcción alargada sobre postes de los siglos VI y VII demasiado arrasada como para poder ser
caracterizada socialmente. Hacia el 700 tuvo lugar la formación de una comunidad campesina mediante un proceso de nucleación que comportó la ocupación extensiva de al menos 1 Ha. mediante unidades domésticas (Figura 4). Las
agresivas destrucciones llevadas a cabo por las recientes prácticas agrarias
mecanizadas han afectado notablemente una parte importante de los depósitos
arqueológicos. Por este motivo las estructuras domésticas que han podido ser
atribuidas al período altomedieval (siglos VIII-XI, periodo 4) están muy arrasadas, pero comprenden 35 silos, unos 150 agujeros de poste, algunos fondos de
cabaña, fosas y canales de distinta entidad y otras estructuras. La mayor parte
de las unidades domésticas han sido reconstruidas una y otra vez, de tal forma
que no resulta sencillo analizar las cambiantes estructuras domésticas del lugar.
En una de estas construcciones (E6) se han hallado los residuos de una fragua
del siglo X, destinada probablemente a la reparación del instrumental doméstico de hierro, lo que era muy común en estos asentamientos.
No se ha hallado un cementerio en uso durante estos siglos. Es posible que no
se haya localizado, o que haya sido tan transformado que ya no sea reconocible.
Pero no se debe tampoco excluir que no hubiese un cementerio como tal o que,
por ejemplo, pequeños grupos de tumbas se ubicasen en la periferia del asentamiento. Son numerosos los ejemplos de aldeas altomedievales en Álava que no
están proporcionando cementerios de estas fases. ¿Es posible que, incluso en
intervenciones arqueológicas extensivas como la de Zaballa, no se haya tenido
el suficiente tino como para identificar los cementerios altomedievales? (Quirós
Castillo, 2012).
En el lugar se halló asimismo un basurero, hallazgo especialmente extraño
en este tipo de yacimientos, en el que se han acumulado residuos domésticos
durante un amplio período de tiempo. Gracias a estos residuos y a los rellenos
de amortización de las estructuras ha sido posible caracterizar los patrones de
consumo del lugar (Grau Sologestoa, 2015). A diferencia de Aistra, los restos
de fauna hallados pertenecen a animales viejos que han sido utilizados como
fuerza de trabajo o para obtener productos secundarios. De hecho, la especie
más representada en Zornoztegi son los vacunos (50 % en la fase 4a), mientras
que los cerdos y ovicaprinos representan cada uno el 25 %. La caza, en cambio,
no era practicada por los habitantes de Zornoztegi en este período. Resulta particularmente llamativo observar la distribución de las partes anatómicas de los
cerdos de Zornoztegi puesto que en los contextos de los siglos VIII al X faltan
casi totalmente las extremidades. Es muy posible, por lo tanto, que la producción
porcina de Zornoztegi contemplase el pago en forma de rentas de las partes más
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preciadas del cerdo subadulto, de la misma forma que los individuos más jóvenes podían llegar a la mesa de centros como Aistra-San Julián. En cambio, los
resultados preliminares del estudio de las semillas confirman que Zornoztegi es
un centro predominantemente productor. Se han hallado semillas de ciclo corto
y de ciclo largo, y sabemos que en particular los cereales de primavera eran utilizados de forma relevante en la alimentación animal y humana de Zornoztegi.
Se han hallado asimismo semillas de vid, que era un cultivo muy común en la llanada alavesa en la Alta Edad Media tal y como se ha podido observar en Zaballa
o Gasteiz, por ejemplo14 . Es posible que aquí se produjese la vid y que el vino se
consumiese en centros como Aistra.

En definitiva, el cuadro sociopolítico de Zornoztegi y Aistra-San Julián
difiere completamente. No obstante, los matices son importantes a la hora de
hacer estas caracterizaciones. Por un lado, Zornoztegi no era tan homogénea
como se podría esperar. En una unidad doméstica situada en el sector oriental del yacimiento se ha hallado una construcción de notables dimensiones (E8)
asociada a otras estructuras auxiliares y una construcción de fondo rehundido
(E9) (Figura 5). La estructura, delimitada por unos 40 agujeros de poste y de
unos 110 m2 ca (12 x 8 m) ha sido reparada en numerosas ocasiones, de tal forma
que su uso está documentado entre los siglos IX y XI. Autores como H. Hamerow
o M. Gardiner han señalado que las construcciones que han sido reparadas y
reconstruidas en el mismo lugar caracterizan los asentamientos de un determinado nivel social puesto que constituyen núcleos de referencia estable y ordenan el urbanismo aldeano a largo plazo (Hamerow, 2010, 64; Gardiner, 2016,
327). En los ejemplos conocidos en el País Vasco esto ocurre únicamente allí
donde tenemos evidencias de importante desigualdad a escala local (Gasteiz15
y Aistra) y están casi completamente ausentes en las restantes aldeas (como
Zaballa). Pero asimismo debe considerarse que la mayor permanencia de ciertas construcciones domésticas a lo largo de varias generaciones supondría una
fórmula de legitimación basada en la memoria de los predecesores. Y aunque
desgraciadamente el nivel de destrucción de Zornoztegi no permite indagar los
patrones de consumo a escala micro, la pervivencia de esta unidad doméstica a
lo largo de varias generaciones es un claro marcador de la existencia de importantes diferencias sociales en el seno de las comunidades aldeanas.
Por otro lado, es importante señalar que en estos registros nunca han aparecido formas de exclusión similares a las identificadas en las aldeas del interior
peninsular o de Cataluña en época visigoda, como es el caso de los individuos
arrojados en estructuras no funerarias, como son los silos (Roig Buxó, Coll
Riera, 2011; Vigil-Escalera, 2016)16. Estas evidencias han sido interpretadas de
forma convincente como formas de exclusión social en el seno de la comunidad,
pero también como reflejo de la existencia de esclavos. Y aunque la presencia de
personas sometidas no es ajena a la tradición documental altomedieval alavesa,
su detección arqueológica es realmente compleja.

Figura 4

Reconstrucción de la aldea de Zornoztegi (Salvatierra) en la Alta Edad Media, autora Marta
López de Armentia.

14

Resultados preliminares de los estudios realizados por Dorian Fuller, en el laboratorio de Arqueobotánica del
Instituto de Arqueología de la University College London.

15

Sobre Gasteiz ver ahora Azkarate, Solaun, 2013.

16

Recientemente se ha utilizado esta misma interpretación en contextos carolingios, Gallien et al., 2016.
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Figura 5

Planta de la estructura E8 de la aldea de Zornoztegi (Salvatierra),
autora Maite Iris García.

Pero volvamos una vez más al contraste entre Zornoztegi y Aistra. Uno de
los criterios que separa de forma más neta ambos yacimientos es la presencia y
ausencia de silos en la Alta Edad Media. Aunque los estudios sobre el almacenamiento subterráneo de productos agrarios han mostrado que ese fenómeno responde a una diversidad de situaciones (Vigil-Escalera, Bianchi, Quirós Castillo,
2013), en la actualidad se considera que el uso de silos de almacenaje subterráneo por parte de las comunidades campesinas altomedievales ha constituido,
prevalentemente, un mecanismo de prevención de riesgo. La ausencia de mecanismos centralizados de amortización del riesgo agrario derivado de las variaciones internauales de las cosechas ha determinado que las unidades domésticas que se lo podían permitir se dotasen de sistemas de almacenaje a medio o
largo plazo (Vigil-Escalera, 2013). De hecho, este tipo de evidencia es una de las
más comunes en todas las aldeas medievales anteriores al siglo XII o XIII. Es
preciso preguntarse, pues, por qué están casi totalmente ausentes en Aistra, en
especial después del siglo VIII. La ausencia en el centro curtense de Aistra de
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silos debe explicarse, en primer lugar, por el hecho de que no era un centro de
producción y de cultivo de la tierra. Pero además, Aistra no contaba con silos
porque el abastecimiento regular de las necesidades de consumo estaba garantizado a través de las rentas. La riqueza, por lo tanto, en Aistra, no consistía en
la acumulación de bienes y de recursos, sino en la densa red socioeconómica
que garantizaba que no faltasen los recursos.
Esta distinción es importante porque a partir del siglo X se producen cambios profundos en Álava. Desde entonces encontramos en los centros de poder
como el monasterio de Zaballa, la iglesia altomedieval de Dulantzi o el castillo
de Treviño grandes silos destinados al almacenaje de productos agrarios17. A
partir de este momento el concepto de riqueza y capital social no se mide solamente a través del consumo, sino sobre todo a partir de la acumulación especulativa. De hecho, la documentación textual es muy explícita a la hora de mostrar
como precisamente desde entonces los potentes emplean sus recursos de forma
generosa durante los años de malas cosechas para alimentar y proveer de bienes imprescindibles a los campesinos que, de esta forma, perdían la propiedad
de sus tierras o quedaban sometidos al dominio señorial (Davies, 2007)18. Dicho
de otra forma, la autoridad social se ejerce de forma muy diferente en Álava en
los siglos VIII y IX que en los siglos X y XI. No es una casualidad, además, que
desde este período se haga más evidente en el registro arqueológico la integración de estos poderes activos a escala local en mecanismos institucionalizados
de dominio activos a otra escala.
4. CONCLUSIÓN
Aistra y Zornoztegi ilustran las formas de articulación de las sociedades
locales en la llanada oriental alavesa en la Alta Edad Media. Si colocamos en un
contexto más amplio este caso de estudio será posible concluir que el principal
patrón que caracteriza el sistema sociopolítico del área alavesa y su entorno en
la segunda Alta Edad Media es la ausencia de un patrón como tal. La existencia
de centros de poder local muy heterogéneos, como son Lantarón o Tobillas en
el occidente alavés, de Gasteiz o Dulantzi en el sector central de la llanada o
de Aistra en la llanada oriental, reflejan una realidad policéntrica y en tensión.
La ausencia de centros jerárquicos hegemónicos y de sistemas sociopolíticos
fuertes y estables que vertebren la geografía de todo el Alto Valle del Ebro antes
del siglo X se traduce en la existencia de sociedades locales de escala reducida
que interaccionan, de forma solo parcial, con sistemas sociopolíticos externos.
17

Sobre Zaballa ver Quirós Castillo, 2012; sobre Dulantzi Loza, Niso, 2016; sobre Treviño Quirós Castillo, 2011.

18

Los poderosos controlan los mecanismos de redistribución de los excedentes agrarios como herramienta
para ampliar, diversificar y consolidar el dominio social.
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El resultado, lejos de poder ser caracterizado en términos de simplicidad primitivista o dominio jerárquico lineal, es mucho más articulado y complejo en la
esfera local.
A modo de conclusión habría que señalar que ahora que se cierra una etapa
tras el colapso de la arqueología preventiva y las restricciones a las que tienen
que hacer frente los proyectos de investigación, es el momento de hacer un
balance crítico y reflexionar sobre los protocolos y las teorías con las que se
ha querido dar sentido a la mole de nuevos hallazgos que se han producido en
los últimos dos decenios. En este período los arqueólogos han desplegado toda
una serie de destrezas instrumentales, argumentales y retóricas orientadas a
reconocer en los registros materiales los signos de los poderosos con el fin de
construir un relato teleológico que, por un lado, se ajustase a las expectativas de
los paradigmas dominantes y que, por otro, pusiese el peso del cambio histórico
en la agencia de las élites y los potentes. Esta subalternidad interpretativa penaliza notablemente la capacidad heurística del registro arqueológico y ahoga las
posibilidades de análisis densos de los registros disponibles.
Tal y como se ha pretendido argumentar, la noción de riqueza o de acumulación y sus usos sociales son particularmente relevantes para analizar estas
sociedades, y con frecuencia los arqueólogos utilizamos estas categorías de
forma banal y normativa. El riesgo, por lo tanto, es que la superación de los paradigmas primitivistas nos lleve a potenciar un nuevo paradigma de la complejidad que sea tan poco explicativo como el anterior19.
En definitiva, los conceptos de simplicidad o complejidad tal y como han
sido manejados no son demasiado útiles para caracterizar las dinámicas de
las sociedades altomedievales. Dicho de otra forma y parafraseando a Sauro
Gelichi, el problema no reside en saber si las sociedades altomedievales son
más o menos complejas, sino en darnos cuenta de que las categorías de análisis que utilizamos para analizar estas sociedades son extremadamente simples
(Gelichi, 2008, 18).

19
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RESUMEN
Este trabajo parte de una revisión sobre el proceso de integración política de
amplios espacios del Noroeste peninsular en el reino asturiano. El análisis de
los datos pone de relieve el protagonismo de magnates que actuaron bajo su propia iniciativa, aunque con la legitimación posterior del rey. En otras ocasiones,
fue el monarca quien llevó a cabo esa iniciativa, lo que le permitió crear redes
de poder propias gracias a una política de patronazgo basada en donaciones. Se
examina el caso de Viseu a partir de esas coordenadas. Viseu aparece como
un espacio marginal en términos del conjunto del reino, con un desarrollo nulo
del patronazgo regio y una capacidad de jerarquización territorial escasa. Esta
situación sería el resultado de una intervención regia de poca intensidad, frente
a la presencia de espacios de poder magnaticios y de fuertes estructuras territoriales locales al margen del control de la ciudad.

1. LA EXPANSIÓN POLÍTICA ASTURIANA: REYES Y MAGNATES
A lo largo del siglo IX, el reino asturiano experimentó una considerable
expansión de su territorio político, un proceso etiquetado como una repoblación. En realidad, el término es engañoso, ya que las fuentes hablan de populare,
verbo que indicaría una organización política de un espacio. Por otro lado, el
uso de ese término conlleva implícita o explícitamente la idea de un vacío demográfico total o parcial que no está en absoluto demostrada (Isla Frez, 2002). En
cambio, debe entenderse el proceso en términos de integración política de áreas
que jamás habían pertenecido al poder asturiano, por lo que se construyó un
relato legitimador.
La imagen proyectada desde la corte ovetense muestra un proceso unitario
dirigido desde la monarquía (Monsalvo Antón, 2005: 86). Sin embargo, otras
fuentes creadas desde ámbitos locales revelan una situación más compleja (Isla
Frez, 1992: 136-137). Así ocurre en Castilla, donde los Anales Castellanos (Martín,
2009) revelan cómo la iniciativa de la integración de diversos lugares corrió
a cargo de personajes calificados como condes, un título que, lejos de reflejar
una delegación del poder por parte del rey, indicaba el reconocimiento de una
autoridad sociopolítica superior (Estepa Díez, 2009). En un contexto de pugna
por la hegemonía política en este sector, la expansión sobre ciertos núcleos servía para reforzar la autoridad de cada uno de los contendientes, así como para
vincularlos con una autoridad prestigiosa, pero lejana y de escasa relevancia a
escala local, como era el rey asturiano (Escalona, 2016).
Esta situación se repite también en las regiones más occidentales del reino.
El mejor ejemplo nos lo proporciona el Chronicon Laurbanense (2008: 591),
redactado en el monasterio de Lorvão, donde se recogen las distintas iniciativas
emprendidas por importantes personajes: en 868, Vimara Peres tomó Oporto
y diez años más tarde Hermenegildo Guterres tomó Coimbra. Se trataba de
importantes magnates gallegos, cuya escala de dominio social y político, tanto
en ámbitos locales como en relación con la monarquía, superaba la de cualquier
otra aristocracia regional (Isla Frez, 1992; Portass, 2013). A pesar de que las
crónicas asturianas construyeron una imagen en la que estos individuos se
representaban como agentes del rey, no parece claro que actuaran como simples transmisores de decisiones tomadas en la corte. Pudieron haber llevado
a cabo estas acciones con el objetivo de dominar nuevos espacios de poder a
través de iniciativas gestionadas por ellos mismos, aunque bajo el paraguas legitimador de una monarquía que veía aumentar su espacio político. El éxito permitía entroncar directamente con la familia real, como ocurrió con Hermenegildo
Guterres (Sáez, 1948: 10-23). Una situación que presenta grandes semejanzas
con la actuación de Gatón en Astorga en 854 (Carvajal Castro y Martín Viso,
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make his own power networks thanks to the implementation of a patronage
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patronage and with a scarce territorial hierarchy over the surrounding áreas.
It would be the result of not very intense royal intervention, in front of the presence of aristocratic networks and strong local territories which were aouside the
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2013: 42-43). No obstante, también se ha sugerido que Alfonso III hubiera canalizado los esfuerzos de unos magnates gallegos, que habían constituido la plataforma que permitió el acceso al poder de su abuelo Ramiro I, por incorporar
esos territorios (Ruiz de la Peña, 2001: 174).
Por tanto, amplios sectores entre el Miño y el Duero habrían quedado integrados a través de la actuación de magnates (Isla Frez, 2010: 147-148). Puede
aquí apuntarse una salvedad: la acción de Odoario en 872 sobre Chaves y su
territorio, que habría recibido la tierra de manos de Alfonso III (Andrade, 1995:
doc. 265). Pero el texto no habla directamente de un mandato sino más bien de
un reconocimiento tácito por parte del rey, lo que estaría dentro del patrón que
ya se ha señalado de actuaciones que obtienen una sanción regia, pero que no
organiza el monarca. Por otro lado, este dato se encuentra en un extenso documento en el que el presbítero Odoíno nos narra sus peripecias en 982, más de
cien años después de estas acciones. Algo más tarde, en un pleito datado en el
año 1000 y presidido por Alfonso V, se dirimieron los derechos sobre la iglesia
de San Andrés de Congosto entre el monasterio de Celanova y un tal Alfonso.
El representante del cenobio argumenta que el abad Salamiro obtuvo la iglesia en la presura efectuada por Odoario, realizada por mandato de Alfonso III
(Andrade, 1995: doc. 252). Pero esta mención debe entenderse en el contexto
judicial, para reforzar los argumentos del monasterio en una vista presidida por
el rey. Parece factible asumir que Odoario hubiera llevado a cabo la integración
política del área entre los ríos Limia y Támega mediante el mismo expediente
que observamos en Oporto, Coimbra o Astorga.
Un correlato de todo ello fue el nulo papel que desempeñó el patronazgo regio
en estas zonas. La donación de bienes por parte de los monarcas funcionaba
como un importante mecanismo a la hora de crear lazos entre la autoridad central y los notables regionales o locales, para lo cual el rey debía disponer de un
patrimonio o de derechos efectivos en una determinada zona. En estos primeros
compases del reino asturleonés, esa propiedad provendría fundamentalmente
de la apropiación de bienes tras tomar el control de un lugar. Nada de esto puede
detectarse en las zonas bajo control magnaticio, al menos hasta bien entrado
el siglo X (Carvajal Castro, Martín Viso, 2013: 43-45). En Coimbra, las menciones a un patronazgo regio comienzan en 933, ya que las donaciones anteriores ofrecen serias dudas acerca de su autenticidad, y se limitan a ámbitos
muy concretos e incluso a zonas que, integradas en el territorio de Coimbra, se
sitúan en áreas muy alejadas (Martín Viso, e.p.). Los textos que recogen las presuras efectuadas en el Bajo Duero en 870 tras la integración política revelan una
apropiación pública y altamente simbólica del espacio bajo la autoridad regia
(cum cornu et albende rege) (Herculano, 1867: docs. V y VI; Lima, 2009). Pero se

advierte cómo la autoridad más cercana y proactiva al respecto era el conde
Lucidio, posiblemente hijo de Vimara Peres.
Pero también pueden identificarse algunas iniciativas dirigidas por los reyes,
lo que permitió la creación de espacios políticos directamente ligados a los
monarcas, como sucede con Castro Sublancio o Sollanzo (Villasabariego, León),
que habría sido ocupado directamente por Alfonso III (Pérez de Urbel, 1952:
§1, Silense). Los textos refieren la existencia de un abundante patrimonio regio,
cedido en forma de donaciones que generaban un patronazgo regio, que permitió la consolidación de lazos políticos con distintos agentes (Carvajal Castro,
2015). Entre estos bienes, se menciona una serna que estaba en manos del rey
tras la traición un tal Hamu (Lucas Álvarez, 1997: doc. 12). Las sernas parecen
haber funcionado como amplios espacios agroganaderos explotados por varias
unidades familiares, sobre las cuales se exigían una serie de tributos por parte
de una autoridad (Carvajal Castro, 2013: 121). Es interesante advertir cómo a
finales del siglo IX y comienzos del X hay una estrecha conexión entre “lugares
centrales” y sernas regias, como sucede en Sublancio (Martín Viso, 2016: 361).
Otro caso similar es el de Zamora, integrada en el reino asturiano por iniciativa
de Alfonso III gracias a la intervención de pobladores procedentes del ámbito
toledano (Maíllo Salgado, 1990: 20). Rápidamente se convirtió en n el núcleo
más relevante de la monarquía durante la primera mitad del siglo X y desde
fechas tempranas se documenta un importante patrocinio regio (Martín Viso,
2002; Monsalvo Antón, 2013; Andrade: doc. 429).
Buena parte de los núcleos que sirvieron como plataforma del nuevo poder
eran ciudades ocupadas en los periodo romano y postromano. Ciertas referencias en la crónica de Ibn Hayyan parecen indicar que algunas de estas ciudades
continuaban siendo un punto de referencia en la geografía política. En 796, se cita
a Astorga como punto de concentración de las tropas andalusíes que se enfrentaron contra los cristianos (Ibn Hayyan, 2001: 119). En 809, se produjo la revuelta
de Tumlus, que se había apoderado de Lisboa y zonas limítrofes del extremo occidental de Al-Andalus hasta Coimbra, la cual parece encontrarse al margen del
territorio andalusí (Ibn Hayyan, 2001: 48-49). Unos años más tarde, en el año
825, se documenta una nueva campaña andalusí contra Coimbra y Viseu (Ibn
Hayyan, 2001: 285). Puede concluirse que desde el sur se reconocía cómo estos
lugares estaban ocupados y desempeñaban algún tipo de jerarquía territorial
reconocible. No obstante, resulta imposible identificar el grado e intensidad de
esa jerarquía o la envergadura demográfica de tales centros. Las menciones en
la crónica de Ibn Hayyan no deben entenderse como el reconocimiento de una
jerarquía efectiva ejercida desde las urbes. La extrema fragmentación territorial
del noroeste peninsular a partir del siglo VIII habría generado una multiplicidad
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de pequeños centros locales, cuya identificación y distinción no era fácil para los
cronistas musulmanes. Las citas a las ciudades designarían espacios regionales
(la región de Astorga, la de Coimbra) definidos por antiguos centros reconocibles, a pesar de que su capacidad de jerarquización no debía superar su entorno
inmediato. Pueden entenderse como puntos de anclaje de una representación de
la geografía política del Noroeste, cuyo principal valor era su vinculación con el
pasado. Esa habría sido también la causa de su elección como objetivos de la integración política. Estaríamos ante una política de apropiación del pasado -a través
de las urbes- para legitimar el proceso de integración.
De todos modos, esas ciudades no fueron las únicas plataformas sobre las
que se articuló el nuevo poder asturleonés. Zamora aparece en el periodo postromano como una parroquia y una ceca, y hay claras evidencias sobre su ocupación, sin que pueda hablarse de una ciuitas. Durante los siglos VIII-IX parece
incrementar su centralidad, circunstancia que explica su elección como un
punto de referencia de la autoridad asturiana (Martín Viso, 2002). Para consolidar su papel era necesario dotar a Zamora de un pasado prestigioso. Por
esa razón, en la Crónica de Alfonso III se la vincula con la antigua Numancia (Gil
Fernández, Moralejo y Ruiz de la Peña, 1985: Rotensis, § 13). Esta operación pretende dotar un pasado prestigioso a un centro que no lo tenía y, de esa forma,
reivindicar en nuevo dominio mediante la apropiación de dicho pasado. En el
caso de Sublancio/Sollanzo , la hipótesis más factible es que fuera el eje de un
poder local que habría surgido entre los siglos VIII-IX, aunque la cercanía a la
antigua ciudad romana de Lancia -de donde deriva el topónimo de Sublanciopodría expresar una vinculación con el pasado romano (Mínguez, 1999: 1030;
Mínguez, 2009: 206-207).

a una escala regional y muy limitada. El Ajbar Machmua relata cómo Muza tomó
Yiliqiyya, señalando la conquista de Viseu y de Lugo, lo que podría estar poniendo
en evidencia esa centralidad (Lafuente y Alcántara, 1867: 193). Pero la noticia
es dudosa y quizá tardía, de un momento en el que Viseu había cobrado una
renovada centralidad. Más seguridad ofrece el testimonio de Ibn Hayyan, quien
cita la campaña de 825-826 de los lugartenientes de Abderrahman II contra
Coimbra y Viseu y especialmente la de al-Walid contra Viseu y su región en 838
(Ibn Hayyan, 2001: 285 y 292). Sin embargo, y al igual de lo que acontecía en
otros casos, no debe desprenderse de tales testimonios que fuese un lugar con
una jerarquía reconocible. Se utiliza la cita a la ciudad como un referente regional
reconocible, pero, como parece poner de relieve la campaña de 838, sin que fuese
la sede de un poder de mayor envergadura que otros.
De todos modos, Viseu desempeñaba un importante papel en la representación
de la geografía política del Noroeste desde el punto de vista omeya. Una perspectiva compartida por los cronistas de la corte de Oviedo. En el famoso listado de las
ciudades arrasadas por Alfonso I y su hermano Fruela figura Viseu (Gil Fernández,
Moralejo y Ruiz de la Peña, 1985: Rotensis y Ad Sebastianum, § 13). Aunque esta
cita se ha interpretado de forma literal para explicar el vaciamiento de la región
del Duero (Sánchez-Albornoz, 1966: 123-137), los estudios más recientes dudan
que estas campañas tuvieran lugar, cuando no rechazan radicalmente su veracidad (Escalona, 2004). Por el contrario, serían una herramienta ideológica destinada a legitimar el nuevo orden político asturiano sobre amplios espacios del
Noroeste. El elenco funcionaría como una suerte de descripción de los principales
puntos de poder que había en ese sector (Isla Frez, 2010: 137).
Según la Crónica Albeldense, Alfonso III integró Viseu en el reino asturiano
entre 866 y 883, posiblemente entre 872 y 873, junto con otros puntos como
Braga, Oporto, Eminio-Coimbra o Lamego (Gil Fernández, Moralejo y Ruiz de la
Peña, 1985: Albeldense, § XV, 12). Aunque el Chronicon Laurbanense señala cómo
algunos de estos sitios en realidad fueron ocupados por magnates, no hay ninguna
información que permita dudar de que Viseu fue efectivamente integrada por iniciativa directa del rey. De hecho, en fuentes posteriores hablan de la iniciativa de
un tal Sebastián, hermano de Alfonso III (Real, 2005: 277), aunque este dato es de
dudosa autenticidad. La Crónica de Alfonso III añade el dato de que se encontró la
sepultura del rey Rodrigo en una iglesia de Viseu (Gil Fernández, Moralejo y Ruiz
de la Peña, 1985: Rotense, § 7). Este relato debe incluirse dentro de la panoplia
legitimadora del nuevo poder. La vinculación directa con el último de los reyes
godos sería una fórmula empleada para asociar la monarquía asturiana con el
pasado visigodo (Real, 2005: 277). La cuestión es por qué en Viseu y no en otros
lugares. Creo que la clave estribaría en la iniciativa regia en un espacio donde esta

2. LA INTEGRACIÓN DE VISEU
Por tanto, la integración política de amplias regiones del Noroeste fue un proceso plural que dio como resultado la construcción de geografías políticas muy
diversas. La cuestión que aquí nos ocupa es saber cómo encajar el caso de Viseu
dentro de esta geografía política tan abigarrada. Viseu adquirió cierta relevancia en época tardorromana y en el Parrochiale Sueuum de 569-572 figura como
una de las sedes episcopales (David, 1947: 37). Los obispos de Viseu estuvieron
en distintos concilios de Toledo (Jorge, 2002) y en este lugar se estableció una
ceca, aunque su actividad se redujo a unos pocos cuños (Pliego Vázquez, 2009:
126). Estos datos invitan a pensar en una centralidad de Viseu en el ámbito de la
Beira interior a lo largo de este periodo. Esa centralidad es relevante a efectos
regionales, aunque palidece ante el papel que desempeñaron otros centros como
Emerita, o en menor medida, Bracara. Era un centro jerárquico de importancia

DO IMPÉRIO AO REINO

52

53

aparece generalmente mediatizada por la acción de los magnates. Viseu serviría
de plataforma del poder monárquico, pero era una ciudad poco relevante. Se creó
o reformuló una leyenda -que podía haber circulado en ámbitos locales- e incluso
se la insertó dentro del texto cronístico. El resultado era presentar Viseu como un
espacio de prestigio asociado directamente a la pérdida del reino godo. Ese lugar
de prestigio quedaba ahora relacionado con la monarquía asturiana, que buscaba
representarse como la continuadora de los godos.
La implantación del poder asturiano suele venir acompañada de la configuración de una diócesis en los centros de poder. Esta implementación de la red
episcopal se relaciona con la ideología cristiana que animaba al reino asturiano
(Ayala, 2008), pero también con las funciones de encuadramiento sociopolítico que podrían ejercer los prelados. Sin embargo, no siempre se produjo de
una manera inmediata. En la nómina de obispados que recoge la Albeldense, no
figura el de Viseu, mientras que se recogen los de Coimbra, Lamego y Oporto,
entre otros (Gil Fernández, Moralejo y Ruiz de la Peña, 1985: Albeldense, § XII).
Tampoco en la lápida fundacional de San Salvador de Valdediós se cita al obispo
de Viseu, aunque faltan también otros prelados (Fernández Conde, 1994). Hay
que esperar al primer tercio del siglo X para conocer la presencia de tales prelados (Lucas Álvarez, 1997: doc. 39; contra Real, 2005: 276). Esta tardía afirmación de la sede podría explicarse por la situación relativamente periférica de
Viseu, en el extremo del territorio político. Sin embargo, la temprana presencia
de los obispos de Coimbra descarta esta interpretación. Parece más factible
considerar que el problema residía en la dificultad para afirmar un poder episcopal en una ciudad que no disponía de una articulación interna muy compleja.
Viseu estaba en la periferia, pero no por su localización geográfica sino sobre
todo por la debilidad de las estructuras locales.
Esta situación explicaría la presencia de ramas secundarias de la familia
regia. Así sucede con Bermudo Ordóñez, uno de los hermanos de Alfonso III,
que habría encabezado una revuelta contra el monarca. (Pérez de Urbel, 1952:
§ 3). Se ha planteado, por algunos textos posteriores, que Bermudo Ordóñez,
derrotado por su hermano pero perdonado por este, se habría desplazado hacia
Lafões, en la zona de Viseu, donde habría entroncado con otras familias (Real,
2014: 35-36). Manuel Real plantea la formación de un pequeño principado fronterizo semi-independiente, semejante a otros que se documentan en ese mismo
periodo (Real, 2005: 278). Sin embargo, aun aceptando esa idea, los datos sobre
el patrimonio y el área de influencia de este supuesto grupo aristocrático se
refieren sobre todo a la zona entre Viseu y Coimbra, en Penacova, por lo que
conviene ser cautelosos con respecto a que la base de ese poder estuviera en

Viseu. De haber sido así, la localización de dicho grupo en esta zona tendría que
ver con el carácter políticamente periférico de esta zona.
La implantación de Ramiro II entre 926 y 930 en Viseu (Saéz, 1947) respondería a criterios semejantes. Ramiro era el tercer hijo de Ordoño II y de Elvira
Menéndez y, por consiguiente, sus posibilidades iniciales de acceso al trono no
eran inmediatas, aunque en la generación anterior el cargo de rey había pasado
por los diferentes hermanos. Había sido criado por Diego Fernández y Onega
(Rodríguez, 1972: 33). Su situación como príncipe en Viseu, reconocida en algunos textos, quizá deba vincularse con esa relación familiar y con el carácter
escasamente central de esta zona. Se buscaría emplazar a este posible pretendiente al trono en un escenario político alejado, con el que tenía una relación cercana, al mismo tiempo que su presencia podría haber servido para crear redes
políticas próximas a la familia regia. En cualquier caso, su acceso al trono fue
un acontecimiento imprevisto, provocado por la derrota de su hermano Sancho
Ordóñez y la abdicación de su otro hermano Alfonso IV. Tras 930, Ramiro desapareció de Viseu y las fuentes cronísticas dejan de informarnos sobre la ciudad,
lo que sería una muestra de la escasa relevancia a escala del reino de esta zona.
3. PATRONAZGO REGIO Y TERRITORIO EN VISEU
Viseu puede ajustarse, por tanto, a un patrón de integración ejecutado
desde la monarquía, pero con la particularidad de que, frente a lo que sucede
con Zamora o Sublancio, se hallaba en una posición periférica. Uno de los rasgos más característicos de los espacios políticos controlados por los reyes es
la presencia de un intenso patronazgo regio. En el caso de Viseu, no disponemos de datos acerca de una política de este tipo. Podría achacarse la ausencia
al incendio que asoló el archivo de la diócesis a mediados del siglo XIX, pero
tampoco hay evidencias en otras colecciones documentales y no hay razones
para afirmar que fuese la sede episcopal la única beneficiaria de esa política.
Esta carencia -aun aceptando que se haya perdido documentación- resulta muy
significativa. Por lo tanto, no se había implementado un dominio político denso
desde el centro de poder.
Por otro lado, algunos textos mencionan la presencia de un territorio Visense.
En 957, Inderquina Palla entrega sus bienes en el área de Águeda al monasterio
de San Salvador de Sperandei que se hallaba en el territorio Visense (Da Costa,
1999: doc. 111). La localización de dicho monasterio es imprecisa, pero podría
tratarse de Mosteirinho, en la freguesia de Couto de Baixo, a unos 11 kms al oeste
de Viseu. Poco después, en 964, Sandino y Gosendo Soares donan al presbítero
Godesteo la cuarta parte de la villa de Pinitello situada en territorio Visense (Da
Costa, 1999: doc. 139). En este caso, podría tratarse de Ribearido, en el concelho
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de Oliveira de Frades, al Noroeste de Viseu, cerca del río Vouga y bastante lejos
de la ciudad.
Esos datos resultan en principio poco coherentes, pero un análisis más
detallado permite comprenderlos mejor. Debe partirse del concepto de territorialidad, es decir la capacidad de influir o controlar personas, fenómenos y relaciones mediante la delimitación y afirmación de un control sobre un área geográfica, que sería el territorio (Sack, 1986: 19). Por tanto, hay que examinar qué
funciones se ejercían y qué personas se insertaban en el territorio. En el caso de
Viseu, el primer punto es imposible de determinar, pero algo puede decirse del
segundo. Así, Inderquina Palla pertenecía al grupo de los magnates que actúan
en este territorio; en concreto era la mujer de Suero Sendines, y sabemos que
disponía de un importante patrimonio que entregó al monasterio de Lorvão en
961 (Liber Testamentorum: doc. 61), incluyendo de nuevo Sperandei, que no se
cita como parte del territorio Visense. En 976, donó a ese mismo monasterio la
villa de Alvalade, cerca de Coimbra (Liber Testamentorum: doc. 6). Más difícil
es establecer quién era el presbítero Godesteo, aunque podría tratarse igualmente de algún individuo con lazos con el poder. Por tanto, las cartas en las que
se recogieron las dos citas al territorio Visense se vinculaban con personas que
actuaban dentro de las redes de poder que surgieron al calor de la integración
política. Esto no implica que el resto del espacio entre la ciudad y cada uno de
estos puntos perteneciese a un territorio Visense. Con la excepción de pequeños
territorios muy coherentes, como Sublancio, los “lugares centrales” de los siglos
IX-X no proyectaban un dominio uniforme sobre el espacio adyacente, por lo
que debe descartarse cualquier reconstrucción cartográfica de espacios políticos homogéneos y con límites perfectamente definidos. Por el contrario, el
territorio se dibuja más bien como una serie de puntos que se relacionan con
el “lugar central” por las funciones de este o simplemente por la asociación de
las personas que registran este hecho. La consecuencia es que existían áreas
intermedias donde no se verificó un dominio ejercido sobre el “lugar central”, en
este caso Viseu. En cambio, las redes políticas articuladas en torno a Coimbra
parecen ser más fuertes y de ahí la presencia más frecuente de las menciones
a su territorio, incluso en ámbitos emplazados muy al norte (Da Costa, 1999:
doc. 12). Por el contrario, pudieron sobrevivir nociones territoriales de menor
tamaño, más coherentes y quizá relacionadas con realidades locales de origen
anterior a la integración política, como Miranda (Liber Testamentorum, 2008:
doc. 43) o Lafões ya en el siglo XI (Herculano, 1867: doc. CCLXVIII).
Por otro lado, la territorialidad no se ceñía exclusivamente al papel que pudiera
desempeñar Viseu. Es muy significativa la donación que hizo doña Flámula al
monasterio de Guimaraẽs en 960, que incluía una serie de castillos emplazados

en la zona al Este de Lamego y Viseu (Herculano, 1867: doc. LXXXI): Ordinamus
nostros castellos, id est Trancoso, Moraria, Longobria, Nauman, Vacinata, Amindula,
Pena de Dono, Alcobria, Seniorzelli, Caria, cum alia penellas et popalaturas que sunt
in ipsa Stremadura. Flámula era la sobrina de Muniadona Dias, hija a su vez de
Diego Fernandes. Según Manuel Real, habría heredado los bienes de su padre
Rodrigo Tedones, nieto de Alfonso Betotes, entre ellos estos castillos, los cuales
deberían relacionarse con la inestabilidad política y el papel de Viseu a finales
del IX y comienzos del X, pudiendo haber sido parte de un commiso entregado
a Alfonso Betotes (Real, 2005: 278-279). Este último aspecto es muy sugerente,
pero la articulación política del reino asturleonés no se organizó en torno a un
sistema de commissa (Estepa, 1989: 165-168). Por tanto, y ante la ausencia notoria de informaciones sobre este modelo de articulación territorial en esta zona,
creo que no debemos pensar en patrones semejantes a un commisso. En cambio,
puede pensarse en la articulación política de un territorio al margen de Viseu
-que ni siquiera se menciona en el documento-, quizá por una iniciativa de tipo
magnaticio, a partir de la intervención de Alfonso Betotes. De hecho, los lugares
se sitúan in ipsa Strematura. Por tanto, parece factible pensar en una organización política efectuada al margen de la iniciativa que se produjera en Viseu, lo
que estaría revelando los límites de la capacidad jerarquizadora de la ciudad y la
intervención de agentes que, a pesar de hallarse en la órbita regia, crearon sus
propios espacios políticos.
Esta articulación tomaba como eje la presencia de una serie de castillos, que
funcionaban como puntos de anclaje del dominio. Era en ellos donde se manifestaba el poder. Pero el texto muestra también los límites de esa territorialidad, ya
que se menciona la existencia de penellas y populaturas. Se ha debatido en reiteradas ocasiones el contenido de estos términos, pero parece claro que se trata de
asentamientos que no se pueden identificar como castillos, fueran estos lo que
fueran desde un punto de vista material. Las populaturas parece factible pensar
en simples asentamientos rurales, mientras que las penellas serían pequeños
centros jerárquicos. Los estudios de Catarina Tente en el alto Mondego han
revelado cómo pudieran haber sido estas penellas, gracias al análisis de Penedo
dos Mouros: una fortificación en madera, de reducidas dimensiones, cuyo control visual se dirigía hacia un estrecho valle articulado por una ribeira. Este lugar
estuvo ocupado entre los siglos IX y X y su territorialidad debe relacionarse con
el control de ciertos recursos de escala local (Tente, 2011). Este modelo podría
servir para otros casos, peor conocidos, en esta área: Ariz, Castelo de Penalva,
Muro, Queiriz… Puede inferirse que había otras territorialidades que convivían
con los castillos y donde la intervención efectiva de los poderes asturleoneses,
sean los radicados en Viseu o cualesquier otros, no era efectiva.
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4. CONCLUSIONES
Dentro de las geografías políticas que se desarrollaron con la consolidación
del poder asturiano, Viseu ocupó una situación peculiar. Se trataba de un lugar
integrado por iniciativa regia, pero que tenía un papel marginal dentro de la
estructura política de la monarquía, salvo en el corto periodo en el que Ramiro
residió allí e influyó en el reino. Así se explica la nula presencia de un patronazgo
regio y la implantación de una jerarquización territorial poco efectiva. No era
un espacio político que hubiera surgido por la iniciativa de un magnate, pero se
alejaba de la centralidad regia que se observa en Zamora o en Sublancio. Esta
situación explica que, por una parte, se llevara a cabo una operación de reconstrucción del pasado asociando la ciudad con el rey Rodrigo y que, por otra parte,
se produjese una afirmación tardía de un instrumento del poder tan eficaz como
el obispado.
La consecuencia fue que el espacio político cuyo eje era Viseu no dispuso de
una territorialidad fuerte. En su entorno más cercano pudieron haber sobrevivido otras identidades políticas que no estaban en dentro de la red establecida
desde Viseu. El análisis de la territorialidad de Viseu y el diploma de los castillos
de doña Flámula así parece indicarlo. Probablemente sobrevivieron modelos de
articulación territorial previos a la integración política, adaptados a una sociedad con una estratificación poco acusada, cuyo eje serían las penellas. En este
contexto, puede comprenderse mejor que ciertos poderes locales, como sucede
en Lafões, pudieran haber perdurado tras el colapso del poder asturleonés y
crear algún tipo de statu quo con los andalusíes a finales del siglo X (Aillet, 2009:
83-86). Y que Viseu se convirtiese en un espacio político bajo control andalusí,
pues su conexión con el aparato monárquico no era tan fuerte.
En definitiva, la implantación del poder asturiano no puede contemplarse
como un fenómeno homogéneo. Fue el resultado de dinámicas diversas y no de
un diseño previo. La comprensión de cómo se compusieron las diversas geografías políticas permite avanzar hacia una idea más compleja de la formación y
desarrollo del poder regio asturleonés en el Noroeste de la península ibérica.
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RESUMO
A cidade de Viseu carece ainda hoje de dados essenciais que possam colmatar hiatos na evolução da sua história. No entanto, e graças ao progressivo
aumento do número de intervenções na malha urbana, sentidas desde 1997, no
âmbito das imposições legais referentes ao Centro Histórico, começa-se a delinear um esquema evolutivo da cidade, alicerçado em dados arqueográficos.
Com o espírito de divulgação sempre presente, tão necessário para a compreensão do processo histórico e da criação de uma identidade, apresentamos
alguns resultados obtidos em intervenções de carácter preventivo, efetuadas na
malha urbana de Viseu.
Os dados foram selecionados de acordo com a sua cronologia, dando apenas
a conhecer os resultados essenciais da ocupação da cidade na época romana,
com base nos elementos obtidos através de intervenções arqueológicas efetuadas pela empresa Arqueohoje, traduzindo-se num conjunto de espaços de
carácter doméstico, defensivo e funerário.

O centro histórico de Viseu é um espaço extremamente sensível do ponto de
vista patrimonial e arqueológico, encontrando-se pontilhado por inúmeros vestígios de cronologia proto-histórica, romana e medieval, colocados a descoberto
nos últimos vinte anos e resultantes das intervenções, de iniciativa pública e
privada, em edifícios e ruas.
Os elementos que confirmam e sustentam a implantação da urbe romana no
Morro da Sé e área envolvente são múltiplos e distintos quanto à sua natureza e
procedência. Contamos assim com um leque informativo gerado pela acumulação de registos, decorrentes de ações de escavação e acompanhamento arqueológico, realizadas em diferentes pontos do centro histórico, que originaram o
achado de contextos bem preservados, bem como de espólio em deposição
secundária.
Ao espaço de acrópole da cidade romana de Viseu, capital de civitas, confluíam os vários arruamentos, partindo de uma estruturação em torno dos dois
principais eixos viários, o cardo maximus e o decumanus maximus, que corresponderiam ao traçado das atuais rua Direita e rua do Gonçalinho. De acordo
com a malha de arruamentos, alguns autores apontam a rua Trás do Colégio
como um prolongamento do decumanus maximus, vindo da rua do Gonçalinho,
prolongado pela rua Escura, formando um cotovelo ao cruzar a rua Direita, passando pela calçada visível no espaço posterior da Sé até à saída pela atual travessa da Misericórdia, apontada como porta ocidental da cidade romana (Vaz,
Carvalho, 2009: 37).
Efetivamente, as escavações realizadas no pátio interior do Museu Grão
Vasco revelaram a presença provável de um templo, permitindo localizar o forum
da cidade romana precisamente no topo do morro da Sé, onde, atualmente, se
encontra implantado o edifício da Sé catedral e o do Museu Grão Vasco.
Os romanos aproveitaram assim o povoado proto-histórico, destruindo os
seus anteriores limites e ocupando as áreas a sul e a este, mais planas e propícias à implantação de um urbanismo ortogonal, adaptado às curvas de nível do
terreno.

ABSTRACT
Nowadays, Viseu is still in need of essential information that may help to
close the gap and fill in the lack of information about its historical evolution.
However, thanks to the increase of the number of interventions in the urban
tissue, felt since 1997, regarding the legal imposition of the historical centre, it
starts to develop a city’s evolution plan, based on archaeological-graphical data.
It is precisely with that sense of diffusion so needed to the comprehension
of the historical process, which we would like to present some of the results
obtained in preventive interventions that occurred in Viseu’s urban tissue.
The information was selected according to its chronology, showing only the
essential results of the city occupation in the Roman period based on the archaeological interventions made by Arqueohoje, which resulted in a set of domestic,
economic and defensive spaces.
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1. CONTEXTOS HABITACIONAIS
Os vestígios de arquitetura doméstica reportam-se a cinco pontos, localizados na rua da Prebenda nº 70-72, rua D. Duarte nº 68-72, rua do Carvalho nº
16-18, rua Direita nº 285 e no loteamento do Quintal.
Os trabalhos de avaliação patrimonial no nº 70/72 da rua da Prebenda,
desencadeados no âmbito do projeto de remodelação do imóvel, colocaram a
descoberto os alicerces de um edifício, datado dos finais do século I e inícios do
século II d.C., aventando-se a hipótese de poder pertencer a uma insula.
O sítio localiza-se numa zona de pendente pouco acentuada, no sopé do
morro da Sé, junto ao decumanus maximus. De planta retangular, o corpo edificado dispunha-se de NE-SO, sendo visíveis apenas dois compartimentos, com
um terceiro a prolongar-se para NE, integrando as estruturas murárias descobertas por Helena Frade, em 1997, aquando do projeto de reconstrução do imóvel vizinho. No caso em estudo, as construções apresentavam parte dos seus
alicerces bem preservados, assim como o seu nível de circulação, com os pavimentos quase intactos.
Esta casa exibia um aparelho em opus incertum, utilizando pedra irregular
de granito, com apenas a parede a Este a assentar sobre um lastro de pedra
irregular.
O 1º compartimento apresentava uma planta retangular, com uma área de
cerca de 15m2 [4,30m x 3,60m], tratando-se de uma divisão modesta, relativamente às restantes e exibindo um pavimento em opus signinum, preservado
numa área de 2,56m2.
O 2º compartimento, de planta tendencialmente quadrangular, corresponderia a um espaço mais distinto, ostentando um magnífico pavimento, composto
por pequenos tijolos em cerâmica, com a forma de losango [8cm x 5cm x 3cm],
compondo um opus spicatum, de tonalidades variáveis entre o laranja, castanho
claro, vermelho e cinzento. Por sua vez, estes assentavam sobre um conglomerado de argamassa compacta, sobre o qual ainda era possível observar os negativos da colocação dos mesmos.

Figura 1

Intervenções arqueológicas que testemunham a ocupação romana no centro histórico de Viseu.
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Figura 3

Rua da Prebenda, 70-72. Pormenor do pavimento em opus spicatum.

Figura 2

Na Península Ibérica, encontrámos apenas paralelos da aplicação deste tipo
de pavimento no sítio do Monte dos Castelinhos (Castanheira do Ribatejo, Vila
Franca de Xira), datado de época republicana (Pimenta, 2013: 36), com tijolos
de dimensões consideravelmente superiores. Alguns destes elementos surgem ainda soltos em sítios de cronologia romana republicana e de cariz militar, nomeadamente, no acampamento militar de Alto dos Cacos (Almeirim)
(Pimenta, Henriques, Mendes, 2012: 63-64), Chões de Alpompé e Cáceres del
Viejo (Fabião, 2004: 58).
A escavação dos níveis estratigráficos sob o pavimento permitiu a exumação
de um fundo de terra sigillata marmorata e um fragmento de taça Drag.18/31 de
terra sigillata sudgálica, bem como de uma moeda, tratando-se provavelmente

Rua da Prebenda, 70-72. Planta do corpo edificado, com as intervenções de 1997 e 2009.
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de um as de Domiciano ou de Trajano4 , que aponta a datação desta construção
para os fins do século I/inícios do II d.C.
Já nos finais do Império (século III/IV) e após uma remodelação do espaço,
terá ocorrido o momento de abandono desta insula.
A descoberta deste edifício constitui um contributo fundamental para a (re)
construção do traçado urbano da cidade romana de Viseu. Tendo em conta os
limites da muralha baixo-imperial, poderemos estar perante um espaço onde
se desenvolviam várias insulae, onde os cidadãos habitavam e estabeleciam as
suas lojas comerciais, dando alma e vida a uma cidade em contínuo crescimento
e desenvolvimento, tornando-a num centro urbano importante dentro da província da Lusitânia.
A norte deste espaço, no n.º 16/18 da rua do Carvalho, assim como no n.º
285/287 da rua Direita, identificaram-se estruturas murárias semelhantes.
Aqui o reconhecimento da planta original e dimensão foi inviabilizado, desta
feita, pela exiguidade das áreas intervencionadas, dificultando a interpretação
do espaço e da sua ocupação.
O n.º 285/287 da rua Direita revelou a existência de vestígios de dois
momentos de implantação de estruturas arquitetónicas referentes a antigos
edifícios de cronologia distinta. Definiram-se três troços de muros, ao nível dos
alicerces, dispostos perpendicularmente. Um correspondendo a um primeiro
edifício de época romana, provavelmente do século I ou II d.C., e os restantes a
uma construção mais recente, talvez de um edifício de grande porte, do final da
época romana ou Antiguidade Tardia.
A edificação do segundo muro destruiu, parcialmente, o primeiro, testemunhando assim a reestruturação arquitetónica e transformação urbanística do
espaço, que parece romper com as estruturas pré-existentes.

Figura 4

Rua Direita, 285-287. Planta e cortes dos troços dos muros romanos.

4

Esta moeda foi tratada nos laboratórios do Museu Monográfico de Conimbriga e estudada pelo Dr. José Ruivo.
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Acrescente-se ainda a presença, no nº. 68/72 da rua D. Duarte, de duas
estruturas murárias truncadas, não nos permitindo avançar com uma funcionalidade precisa, mas destacando-se duas pedras almofadadas nos topos de
um dos muros e a disposição em forma de ábside de outro. Salientamos que o
abandono destas estruturas deverá ter ocorrido numa fase mais tardia, isto é,
de transição entre o Império romano e a Antiguidade Tardia.
Os materiais exumados, associados a estas estruturas de carácter habitacional, são na sua maioria cerâmicos. Contudo, destacam-se igualmente os
elementos de adorno, com especial referência para uma pulseira (em bronze),
um anel (em bronze), alfinetes e algumas fíbulas, e recipientes de armazenamento de líquidos e serviço de mesa, em vidro.
Voltando à análise dos restantes vestígios habitacionais, o testemunho mais
oriental situa-se no Loteamento do Quintal, onde, sob um nível de aterro, se
encontrava um lajeado de granito (2,80m x 1,20m/2,80m), elementos arquitetónicos de edifícios de grande porte, possivelmente, públicos, um tanque, revestido por opus signinum (5,30m x 4,60m), um complexo sistema de condutas e um
conjunto de muros, aos quais se associavam derrubes de telhados e fragmentos
cerâmicos, de cronologia romana. Contudo, apesar deste achado fixar uma coordenada fundamental quanto à extensão da cidade romana, a relativa exiguidade
da área intervencionada não permite caracterizar o conjunto de estruturas, em
termos de dimensão e planta.

extremo da travessa da Misericórdia e o quintal da Casa do Miradouro e a porta
norte na zona do largo Mouzinho de Albuquerque (Vaz e Carvalho, 2009: 42-43).
A nova muralha deverá ter mantido o limite ocidental, mas reduziu a área
urbana do lado oriental e norte. Todo o bairro situado em volta da Regueira ficou
fora de muralhas, passando a nova muralha a meio do jardim de Santo António,
seguindo em direção à Santa Cristina pelas ruas da Árvore, da Prebenda e do
Chantre.
A identificação da muralha romana, muito semelhante a outras do mesmo
período como as de Bracara Augusta (Braga), Lucus Augustus (Lugo) e Aegitania
(Idanha-a-Velha), foi possível devido a intervenções em âmbito de acompanhamento e implantação de sondagens arqueológicas, realizadas na rua Formosa e
largo de Santa Cristina.
Primeiramente, no largo de Santa Cristina, em 1999/2000, foi identificado
um troço de muralha Baixo Imperial com cerca de 20m x 5m, apresentando quatro fiadas de silhares e pedras toscamente afeiçoadas, sobrepostas, com uma
altura máxima de 1,60 m, assentando no substrato rochoso e sendo o enchimento feito por pedra miúda, saibro e argamassa.
Em 2004/2005, na intervenção realizada na rua Formosa e Pátio Lemos,
foi possível identificar um outro tramo da muralha, com características muito
semelhantes ao referido anteriormente. Neste caso, a estrutura, com a orientação E-O, apresenta cerca de 2,40m de largura por 20m de comprimento e uma
altura máxima de 2,20m, sendo construída em opus quadratum.
Esta estrutura detém ainda uma torre semicircular com cerca de 5 m de diâmetro, edificada em opus quadratum, verificando-se que os seus silhares encaixam no paramento externo da muralha, constituindo um corpo sólido e maciço.
Sob esta estrutura defensiva desenvolvia-se a muralha Alto Imperial (século
I d.C.), com cerca de 17m de comprimento por 1,60m de largura máxima, apresentando pedras de granito não afeiçoadas, prensadas, mas não argamassadas,
possivelmente desmontada por ocasião da edificação da nova muralha.
Junto à torre semicircular da muralha baixo imperial encontravam-se três
sepulturas de criança, escavadas no sedimento e, uma delas, forrada por um
conjunto de ímbrices.

2. CONTEXTOS DEFENSIVOS
No século I/II d.C., aquando da fundação romana, as muralhas estendiam-se por uma área que ocuparia o anterior povoado proto-histórico, coincidindo
com a encosta virada ao rio Pavia. Assim, começando por trás da Casa do Adro,
desceria até ao largo Mouzinho de Albuquerque, seguindo por uma linha mais
ou menos reta até próximo da igreja de S. Miguel do Fetal, rua João Mendes, vulgarmente conhecida como rua das Bocas, em direção à Santa Cristina e daqui
direta à entrada da rua Direita, rua Chão do Mestre, fechando na Casa do Adro.
Apenas se conhece um troço desta muralha, na rua Formosa, sob a muralha
do Baixo Império, apontando a sua direção para a igreja do Carmo.
À semelhança de outras cidades romanas, durante os três primeiros séculos,
estes limites devem ter permanecido sem alterações. Com a chegada dos povos
invasores, os habitantes procuraram reduzir o espaço para uma melhor defesa,
edificando uma possante muralha com torreões semicirculares, sendo o acesso
ao interior feito por quatro portas, presentes nas extremidades do cardo maximus e do decumanus maximus: a porta oriental, estaria no extremo da rua do
Gonçalinho; a porta sul, ao cimo da rua Direita; a porta ocidental, entre o

3. CONTEXTOS FUNERÁRIOS/RELIGIOSO
A inumação, primitivo ritual fúnebre em Roma, caíra em desuso nos primeiros
séculos antes da nossa era, regressando durante os séculos II e III d.C., para se tornar a prática habitual do primitivo Cristianismo. Na época alto-imperial predominava a orientação N/S, passando a existir cada vez mais enterramentos com a orientação O/E a partir dos séculos III-IV d.C., tornando-se exclusiva no século VII d.C.
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O espaço compreendido pela estação superior do funicular - Calçada de
Viriato e zonas envolventes alberga uma necrópole com um número avultado de
não adultos, composta unicamente por sepulturas de inumação, num total de 45
enterramentos, cronologicamente integráveis numa fase final da Antiguidade
Tardia (século IV/V d.C.). Estes encontravam-se maioritariamente em sepulturas
abertas no saibro/rocha ou na terra, sem qualquer revestimento lateral, sendo
algumas cobertas por uma ou mais lajes de granito. Registaram-se ainda esqueletos incompletos depositados sobre a terra (enterramentos nº 17, 19, 33, 34, 35, 36 e
37), sem qualquer estrutura que os acondicionasse, possivelmente, resultantes de
reutilizações das sepulturas com novos corpos ou de corpos colocados sobre uma
padiola de madeira, cujos restos já não se encontram preservados.
Uma das sepulturas escavadas na rocha, detinha uma estrutura em tegula,
formando um telhado de duas águas, que protegeria o corpo (enterramento 13)
e, juntamente com outras três sepulturas (enterramentos 10, 12 e 14), parece
corresponder a um pequeno panteão familiar, encontrando-se a sepultura do
elemento masculino a encabeçar este conjunto.
Algumas das sepulturas apresentavam pequenas pias escavadas na rocha,
relacionando-se com o ritual da lavagem do morto ou com a libação, isto é, colocação de velas para a purificação da alma.
Normalmente, as sepulturas encontravam-se em locais sem proeminência
espacial, passando despercebidas na paisagem, mas constantemente localizadas nas saídas das cidades, perto de vias de comunicação. Algumas necrópoles
estão associadas a templos, seguindo o pressuposto de que uma aproximação ao
espaço religioso facilitaria a salvação da alma.
Neste espaço terão existido dois momentos diferentes, mas sucedâneos, de
inumação, um primeiro na época alto-imperial, comprovado pela orientação
norte/sul dos enterramentos e um segundo na época baixo-imperial, de maior
expressão, patenteado pela tendência dos enterramentos estarem orientados a
oeste/este.
Nesta necrópole, fora do seu contexto primário, foi ainda descoberta uma
lápide funerária de uma imigrante de Eburobritium (Óbidos) - (..)cran(.)/e.M(arci)
f(iliae) Pla/cidae . ebu/robritti/ensi . At/tra . L(ucii?) f(ilia?) (…)/(…).
3.1 A ara
Durante um largo período de tempo, discutiu-se a questão das origens remotas do nome de Viseu, nem sempre com grande rigor. O achado da ara, no âmbito
das obras da ViseuPolis - Calçada de Viriato e zonas envolventes, veio contribuir
decisivamente para a solução do problema, permitindo reconstituir o topónimo
pré-romano.
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Figura 5

Ara votiva.

Trata-se de um altar de carácter votivo do século I d.C., em granito de grão
fino, de grandes dimensões [101cm x 43,5cm x 34,5cm], apresentando um elegante capitel com frontão triangular, toros laterais e, no seu topo, um fóculo,
destinado às libações dos crentes que aí queimariam essências em honra das
divindades invocadas.
Em termos gerais, é um monumento bem proporcionado, que revela um
trabalho de canteiro notável, cuja qualidade conta com escassos paralelos na
região das Beiras.
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O estudo, efetuado por Luís Fernandes, revelou que o texto documenta uma
invocação formular, certamente de carácter oral, às “deusas e deuses vissaieigenses” deibabor igo deibobor vissaieigobor, numa formulação que poderá ser
equivalente à do latim diis deabusque e expressões similares, bem documentadas
na Península Ibérica.
Tendo em conta o epíteto utilizado (vissaieigobor), que remete para um nome
de lugar, a ara teria sido consagrada às divindades locais, protetoras de uma
localidade chamada Vissaium, eventualmente ligada a uma entidade étnica de
nome Vissaieici.
O dedicante apresenta uma estrutura onomástica tipicamente indígena,
identificando-se através de um nome único (Albinus), seguido do patronímico.
Na última linha encontra-se a fórmula u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito), através da qual Albinus assinala o cumprimento do voto feito às divindades, ou seja,
a promessa de lhes colocar um altar, caso respondessem às suas preces, “Às
deusas e deuses vissaieigenses. Albino, filho de Quéreas, cumpriu o voto de bom
grado e merecidamente”.
4. CONCLUSÕES
Estes foram os resultados de algumas das intervenções arqueológicas realizadas pela cidade de Viseu, que nos revelaram de forma mais vincada vestígios
de época romana, permitindo-nos conhecer a sua evolução urbanística desde o
povoado proto-histórico até à capital de civitas. Se por um lado conseguimos ter
um vislumbre do que seria a cidade romana de Viseu, através destes testemunhos tão significativos, por outro surge-nos um hiato do registo arqueográfico
que nos elucide sobre o que aconteceu após este momento.
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RESUMO
O presente artigo pretende apresentar os trabalhos arqueológicos e antropológicos realizados entre 2013 e 2014 no adro da igreja de São Miguel de Fetal, em
Viseu. Aborda-se as opções metodológicas que nortearam o trabalho e apresentam-se as conclusões dos vários estudos levados a cabo.
O trabalho iniciou-se com a prospeção geofísica dos terrenos envolventes à
atual igreja, que orientaram o trabalho de escavação arqueológica. Foi possível
identificar a antiga igreja que antecedeu à construção do século XVIII ali existente e que tem origem na Alta Idade Média. Corresponderá este antigo templo
ao que aparece referido nas fontes asturianas como sendo o local onde teria sido
inumado Rodrigo, o último rei dos visigodos. A menção ilustra bem a importância dada a este local como meio de legitimação da integração de Viseu na orla
dos interesses dos reis asturianos.
Infelizmente, as escavações mostraram a profunda destruição ocorrida ao
longo do tempo e em particular a que foi motivada pela construção do atual edifício em meados do século XVIII. A documentação dessa época permitiu ainda
perceber porque se abandona o antigo edifício medieval e como se processou
toda a obra, explicando, parcialmente, o estado de conservação das ruínas ali
identificadas.

1. S. MIGUEL DE FETAL E A INTERVENÇÃO ALI REALIZADA
A igreja de São Miguel de Fetal localiza-se no espaço urbano da atual cidade
de Viseu, próxima da área do Fontelo (Figura 1). No momento da construção da
primitiva igreja esta seria uma área fora da cidade, mas nas proximidades de
uma das antigas portas alto-imperiais da cidade, a sudeste, onde existiria uma
necrópole romana e tardo-romana. As primeiras referências documentais a S.
Miguel são as mais antigas referentes a uma igreja de Viseu. Uma das menções
data da década de 70 ou 80 do século IX e relata o episódio da chegada dos presores de Afonso III, que, segundo as Crónicas, teriam encontrado a sepultura do
rei visigodo Rodrigo integrada numa basílica situada nos subúrbios da cidade
(Estévez Sola, 2003: 96)6. A tradição associou-a a um edifício localizado em S.
Miguel, onde ainda hoje existe uma lápide indicativa dessa referência funerária.
Pela importância documental do sítio e, pelo facto de se conhecerem vestígios arqueológicos nas imediações da igreja levou a que se realizasse um plano
de estudo arqueológico e antropológico. Para uma melhor precisão das áreas a
intervencionar e com o objetivo de ter uma imagem o mais completa possível do
subsolo da área envolvente da igreja, foram realizados previamente trabalhos
de prospeção geofísica a que se seguiram duas campanhas de escavação realizadas nos verões de 2013 e 2014 (Tente, De Man 2014, Tente, 2015).

ABSTRACT
This paper aims to present the result of archaeological and anthropological
study of São Miguel de Fetal Church (Viseu). Between 2013 and 2014 we carried
out geophysics survey and archaeological excavations in the churchyard. We
also present the methodology used, which guide the work.
The work began with the geophysical survey of the surrounding area of the
church. The results obtained allowed to select areas with more archaeological
potentiality. The excavations carried out allowed to identify the old medieval
church, that preceded the modern church that is built there. This ancient temple
probably corresponds to the one mentioned in the Asturian Cornices as being
the place where Rodrigo, the last king of the Visigoths, was buried. This passage
of the Asturian Cornices illustrates the legitimacy instruments used by the king
to legitimize the integration of Viseu in the sphere of Asturian kingdom.
Unfortunately, the archaeological record is profoundly disturbed, mostly
as a result of the construction of the 18th century church. The written sources
also allowed us to understand why the old medieval building was abandoned,
and give us clues about the construction strategies used in the modern church.
Simultaneously explained the archaeological record identified.

6

O texto mencionado na Crónica de Afonso III, na sua versão Najarense, que diz explicitamente o seguinte: “De
Ruderico uero rege, cuiús iam mentionem fecimus non certam cognouimus causam interitus eius. Rudis manque
nostris temporibus, cum Viseo et suburbia eius iussu nostro essente populata, in quadam ibi basilica monumentum
inuentum est ubi desuper epithaphion huiusmodi est conscriotum: “his requiescit Rudericus, ultimo rex Gotorum”.
Set redeamus ad tempus quo Sarracebi Hispaniam sunt adgressi” ( Estèvez Sola, 2003: 96). Traduzindo: De Rodrigo,
verdadeiro rei, de que já fizemos menção, não se sabe ao certo da sua morte. No nosso rude tempo, quando a
cidade de Viseu e seus subúrbios eram povoados por nós, há uma basílica onde há uma sepultura que tem um
epitáfio que diz “Aqui descansa Rodrigo, o último rei visigodo”
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Figura 1

Localização de S. Miguel de Fetal (Viseu).

1.1 A prospeção geofísica
Antes de dar início às escavações arqueológicas foi levado a cabo um trabalho
de documentação do subsolo em redor da igreja atual e no seu interior, tendo-se
aplicado uma combinação de detecção electromagnética (EM) e de Radar (GPR).
O calicateo electromagnético consiste na emissão e recepção de ondas electromagnéticas que se transmitem parcialmente pelo subsolo. A partir de los campos medidos obtém-se uma estimativa relativa das magnitudes que definem as
características electromagnéticas do terreno analisado. Tais medidas permitem
construir uma imagem geral das características dos elementos existentes no
subsolo. A prospecção electromagnética foi levada a cabo no exterior da igreja.
O equipamento de georradar utilizado neste trabalho foi um Zond12e de
duplo canal e uma antena blindada com uma frequência de 500MHz. Para una
correta referência das medidas, a antena estava equipada com uma roda odométrica que regista a distância exata ao longo da linha de deslocamento.
A recolha dos dados GPR tinha por objetivo a obtenção de perfis longitudinais e paralelos que permitissem, para além o seu estudo e interpretação

85

individual, representá-los e gerar um volume de dados mediante interpolação. A
partir desta informação obtiveram-se plantas de amplitude de sinal por medida
de tempo (variações que permitem estimar a profundidade das ocorrências).
O espaçamento entre os perfis paralelos de 0.5m na prospeção levada a
cabo no interior da igreja e 2m na desenvolvida no exterior. Não obstante, em
ambos os casos foram registados perfis longitudinais com direções perpendiculares, obtendo-se finalmente duas séries de perfis paralelos para cada uma
das malhas efetuadas. Tal possibilitou comparar os dados recolhidos numa e
noutra direção. Apesar da separação entre perfis ter sido de 2 m e, portanto, a
interpolação ser ampla, as secções obtidas a várias profundidades revelaram
a existência de zonas de maior densidade de reflexiones que coincidem com as
identificadas a partir da análise dos radar-gramas. As reflexões mais destacadas aparecem a partir de 0.4 m f de profundidade ainda que seja a cerca e 1 m
de profundidade que as mesmas são mais bem definidas. Durante a escavação
verificou-se que até cerca de 0,5m de profundidade existia fundamentalmente
derrubes, apenas em profundidades ao redor dos0.9 e 1.20 se identificaram
muros mais definidos e restos de sepulturas o que coincide com os dados obtidos na prospeção geofísica.
Para delimitar as malhas alvo da prospeção usaram-se fitas métricas que
nortearam a rota a seguir pela antena na recolha dos dados. A resolução usada
permitiu detetar a zona ou zonas onde existiam mais acumulação de sinal refletido e, consequentemente, as áreas em que à partida teriam mais interesse
arqueológico. Atendendo ao mapa geral de interpretação conjunta das anomalias identificadas indicadas nos perfis, comprovou-se que não se obtinha uma
acumulação de pontos anómalos bem definida. O que se identificou foram várias
manchas de anomalias, dentro das quais havia referências a maiores concentrações (Figura 3). É possível observar que essas concentrações se centram fundamentalmente em duas zonas que foram onde se veio a identificar mais estruturas.
Outra das imagens que foi possível construir com a GPR no interior da igreja, é
que o subsolo daquele edifício está encharcado. Tal resultará do facto da igreja
atual ter sido construída por cima de uma linha de água sazonal, fazendo com
que se acumule nas suas fundações uma quantidade significativa de água, o que
explica igualmente o elevado grau de humidade que existe no interior do edifício.
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Figura 3

Malhas usadas para a obtenção dos dados e realização de perfis consecutivos GPR. Estes são
migrados para uma rede de anomalias em planta, que permitem localizar as ocorrências com
eventual interesse arqueológico.

Figura 2

Levantamento topográfico da área de implantação da igreja (realizado pela empresa
Arqueohoje).

1.2 A intervenção arqueológica
Mediante os resultados da prospeção geofísica foram escolhidas para serem
escavadas duas áreas: o sector I, implantado em frente da fachada principal da atual
igreja de S. Miguel; e o sector II, localizado na lateral norte da atual igreja (Figura 2).
No sector II foi identificado essencialmente um nível que resulta da destruição de um cemitério que aparentemente será de cronologia tardo-medieval/
moderna. Este cemitério foi destruído durante as mobilizações de solo levados a
cabo quando da construção da atual igreja (Figura 5). Foi ainda possível identificar algumas fossas sepulcrais e alguns restos de muros divisórios dessas sepulturas, mas em nenhum caso se encontrava preservado os restos osteológicos ou
espólio funerário in situ.
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No sector I também se identificaram níveis de perturbação resultantes da
construção da atual igreja, nomeadamente um muro de contenção e nivelamento do terreno construído com pedras da antiga igreja e que foi erigido antes
de se fazerem as fundações do tempo moderno. Mas na área que se afasta mais
do edifício moderno, estavam ainda conservadas as fundações de alguns muros
e parte da estrutura de duas sepulturas. A escavação possibilitou a recuperação
de uma sucessão das estruturas que ali foram sendo construídas. A estrutura
que mais se destaca é a fundação de um muro que está estruturado com silhares
de grande dimensão colocados transversalmente (Figura 4).
Essa construção integrou uma estrutura mais antiga, na qual se implantava
uma sepultura excecional. Esta foi construída com materiais romanos reaproveitados, entre os quais se destaca uma cornija e três silhares almofadados (S10).
O leito da sepultura encontrava-se revestido com duas tegulae (telha romana
plana) e mais um fragmento de uma terceira que definia a parte da cabeceira
(Figura 6). No seu interior foi ainda identificado restos ósseos do inumado, um
alfinete, provavelmente de sudário, e um fragmento de conta em vidro. A sepultura foi construída em cima de uma camada de terras que continha cerâmica
de construção muito fragmentada e um fragmento muito pequeno de uma terra
sigillata (não identificada devido ao mau estado de conservação). Todavia, a
provável cronologia deste nível é tardo-antigo, pelo que a sepultura será posterior. A sepultura está aparentemente correlacionada com um piso lajeado que
a rodearia e um arranque de um muro a desenhar um arco. O que se preservou
foi diminuto, não permitindo sustentar uma cronologia mais concreta para esta
sepultura e o edifício onde estaria integrada. A sepultura foi, posteriormente,
assimilada pelos alicerces de um edifício, do qual apenas se conservaram as
fundações, que corresponde à igreja desmantelada quando da construção do
século XVIII que ali ainda existe. Por agora, apenas se pode adiantar que a base
da igreja ali identificada (e que se encontra profundamente destruída) esteve em
uso durante o período tardo medieval e o moderno. Também foi possível documentar a presença de uma necrópole (completamente destruída pelas obras do
século XVIII) que estava associada àquela igreja e do qual provém vários restos
osteológicos encontrados no decorrer da escavação em posições secundárias.

Figura 4

Planta da escavação sector I e fotografia da sepultura S10.
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Figura 5

Figura 6

Planta do sector II e imagem dos negativos de sepulturas destruídas durante a construção da
atual igreja no século XVIII.

Sepultura S10, identificada no sector I, que foi edificada com o recurso a materiais romanos
reaproveitados.
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1.3 A intervenção antropológica
A intervenção da antropologia ficou desde logo comprometida pelo estado de
fragmentação e fragilidade do material ósseo humano identificado em campo,
pelo que a sua escavação, conservação e proteção tornou-se um desafio, em muitos casos, quase inultrapassável. Neste sentido, a observação e o registo efectuado no decorrer da escavação do material osseo, revelaram-se fundamentais
para a obtenção de resultados. A par da fragilidade do espólio, a grande maioria
correspondia a material disperso, sem aparente conexão anatómica e em alguns
casos, foi apenas identificada a presença de negativo de osso. Noutros casos
identificaram-se áreas de aglomerados de ossos humanos, registadas como
deposições secundárias, e/ou reduções (Figura 7). Contrariamente aos ossos
dispersos, nestes aglomerados, o tecido ósseo apresentava-se em relativo bom
estado de preservação. Desta forma, a metodologia de registo, de análise em
campo e de análise laboratorial foi adaptada, tendo em consideração o estado
de conservação de todo o espólio osteológico identificado.
Com vista a recolher o máximo de informação, algum do material foi identificado in situ e, em alguns casos, retirado em bloco, sendo posteriormente escavado e identificado, num laboratório improvisado em campo. Esta abordagem,
para além de ter permitido a identificação de espólio osteológico e arqueológico,
que lhe estava associado e que de outra forma, muito provavelmente não seria
recuperado, facultou a identificação das peças ósseas em campo e o registo de
algumas características essenciais para estimar o perfil biológico (estimativa da
idade à morte e diagnose sexual) e de algumas alterações de natureza patológica.
Os procedimentos de escavação e de registo das características morfológicas,
de desenvolvimento, patológicas e/ou outras, foram aplicados de acordo com os
protocolos de escavação óssea de Buisktra e Ubelaker (1994). Adicionalmente,
sempre que necessário, foram tidas em consideração as recomendações de
outros autores (Mays et al, 2004; Mays, 2005; White and Folkens, 2005). Foi
ainda elaborada para o efeito uma ficha de registo adaptada à recolha de dados
em campo, complementado com o registo dos dados obtidos em laboratorio
(Alves Cardoso, Casimiro, 2013).
Durante os trabalhos de campo, foi adoptada a classificativa “generalista” de
peças ósseas/fragmentos ósseos de acordo com a região anatómica correspondente, embora em alguns casos existam referências específicas a tipo de osso/
dente. Desta forma foram criadas as seguintes categorias: 1) Crânio - identificativo de vários fragmentos cranianos, inclusivamente de maxilar superior e
inferior, podendo alguns fragmentos possuir dentes associados; 2) Dente - identificativo de fragmentos de dentes (raízes e coroas) e dentes soltos ou cujo tecido
ósseo, muito fragmentado, seria quase inexistente; 3) Osso longo - indicativo de

fragmentos de ossos longos dos membros superiores e inferiores; 4) Pé - identificativo de ossos do pé; 5) Vários - identificativo de aglomerados de ossos, que
poderão ser descritos como ossários, sem que exista uma conectividade anatómica observada entre as diversas peças ósseas. Estes conjuntos possuem
maioritariamente fragmentos de ossos longos, crânios incompletos, fragmentos
de coxal, entre outros; 6) Negativo - identificativo de casos em que a natureza
fragmentária do espólio não permite a delimitação, e/ou identificação do tipo de
osso; 7) Indivíduo - caso único de espólio ósseo em conexão anatómica, associado a uma sepultura (S10-Sector I).

Figura 7

a) Sector II [F17] - fragmento de diáfise de osso longo, extremamente danificado e fragilizado. Este fragmento é representativo do estado de preservação da maioria do espólio ósseo identificado como “disperso”. Por norma não
estava associado a nenhuma estrutura funerária, ou a outros fragmentos ósseos visíveis me campo. No entanto,
este facto pode dever-se sobretudo ao mau estado de preservação do espólio que poderá ter-se desintegrado; b)
levantamento de crânio (n.º 9) em bloco - Sector I [J.28]; c) - Sector I [L26] - aglomerado de ossos aparentemente
associados a um ossário. Apesar do tecido ósseo estar fragilizado, é possível identificar a presença de um fémur e
coxal. Associado a este material foram posteriormente identificados crânios, assim como outros ossos longos; d)
coroas de dentes recuperados em campo, e ilustrativas da fragilidade do espólio ósseo recuperado em campo.
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Associada a esta metodologia classificativa, sempre que possível, foi identificado o estágio de maturação do espólio ósseo, nomeadamente, para diferenciar material relativo a indivíduos adultos e não adultos (Scheuer, Black, 2000;
White, Folkens, 2005).

Quando identificado in situ, devido à sua fragilidade, o espólio tendia a desintegrar-se no decurso da sua escavação e exumação.
Em ambos os setores, verificou-se que os estratos arqueológicos se encontravam profundamente perturbados, observando-se os niveis de destruição de um
cemitério de cronologia tardo-medieval/moderna, que resulta do desmantelamento da igreja medieval em meados do século XVIII, para a construção da actual
igreja dedicada a S. Miguel. Deste antigo cemitério provém grande parte do espólio ósseo exumado que, todavia, devido à sua natureza, impossibilita a criação de
um perfil adequado da população a que o espólio poderá ter pertencido.
No setor I, à parte do material disperso, distribuído pela área intervencionada e associado aquele antigo cemitério, foi identificado o único caso de material ósseo in situ associado à sepultura 10, considerada como excecional e atribuída à tardo-antiguidade. Construída com recurso à reutilização de materiais
arquitetónicos de cronologia romana, esta sepultura apresentava um leito composto por duas tegulae e uma terceira, a preencher a cabeceira, afeiçoada de
modo a obter uma forma arredondada. O indivíduo foi inumado em decúbito
supino com os membros inferiores estendidos, não sendo possível determinar a
posição dos membros superiores, no entanto, a inclinação de alguns fragmentos
do úmero esquerdo, parecem apontar para que, pelo menos, o membro superior esquerdo estivesse fletido sobre o tórax ou abdómen. Trata-se de um indivíduo adulto, provavelmente do sexo masculino - a avaliar, respectivamente, pelo
desenvolvimento dentário e pelas características morfológicas do crânio (salvaguarda-se, no entanto, que a diagnose sexual deve ser considerada com as devidas precauções, tendo em conta, as questões relacionadas com a ausência de
parâmetros populacionais específicos e com a variabilidade inter-populacional).
Infelizmente, deste individuo, apenas foi possível recuperar alguns fragmentos
de ossos longos, do crânio e de dentes, sem qualquer potencial para análise biomolecular ou bioquímica - estando comprometida a integridade das propriedades do tecido ósseo - ou até para inferir algumas características para complementar a caracterização do perfil biológico. Como já referido, nesta sepultura
foram, ainda, exumados um alfinete (provavelmente de sudário) e um fragmento
de uma conta de vidro.
No mesmo setor foi identificado um aglomerado de ossos, posteriormente
registado como ossário. Este estaria definido, a norte, por uma laje de granito de
grandes dimensões colocada na vertical e, a oeste, pelo muro de contenção erigido com a reutilização de pedra da antiga igreja, no momento em que foi construída a igreja actual. Este ossário não foi escavado na sua totalidade, desconhecendo-se a sua dimensão real, uma vez que se estendia para sul e para este.
Apenas foi exumado material ósseo humano sem qualquer conexão anatómica.

2. RESULTADOS E INTERPRETAÇÕES
Os resultados obtidos a partir da análise antropológica, refletem o estado de
fragmentação e fragilidade do espólio osteológico, que condicionou as observações relativas, não só ao número de indivíduos como também à estimativa de
idade à morte, à diagnose sexual e à caracterização morfológica/osteológica do
espólio. Ainda assim a análise laboratorial permitiu concluir que o espólio osteológico estaria associado a indivíduos adultos e não adultos. Com base na observação dos dentes foi possível estimar que algumas das crianças teriam cerca
de 12 ± 2.5 anos de idade à morte. A análise dos fragmentos do crânio e coxais
sugere que a amostra seria composta por indivíduos masculinos e femininos, no
entanto é impossível facultar um ratio preciso. No geral, e a partir do espólio
recuperado, é possível calcular um número mínimo de 22 indivíduos (estimado
com base na contagem dos fragmentos cranianos, especificamente das pirâmides petrosas associadas ao osso temporal). A análise laboratorial também
permitiu identificar um fragmento craniano com uma alteração de natureza
traumática. Este fragmento pertence ao crânio de um não adulto, muito provavelmente uma criança com idade inferior a 12 anos. Ainda relativamente ao
espólio analisado, destacam-se os dentes que apesar de fragmentados (Figura
7b) e alterados devido a fatores tafonómico, fatores relacionados com o contexto
de enterramento - evidenciam desgaste ao nível do esmalte dentário - expectável. Alguns dentes possuem também alterações, denominadas de hipoplasias do
esmalte dentário, que são utilizadas como indicadores de situações de estresse
fisiológico. Estes indicadores sugerem que os indivíduos passaram por fases de
paragem de crescimento, que podem ter sido motivadas por uma série de circunstancias, desde a limitação de acesso a recursos alimentares, a doenças e/
ou estresse ambiental.
De uma forma geral, a natureza específica do material osteológico humano
identificado, pode ser descrito com base na sua 1) incompletude: o espólio ósseo
é composto, maioritariamente, por peças ósseas dispersas e sem conexão anatómica, à excepção do indivíduo associado à sepultura 10; 2) fragmentação: a
maioria do espólio encontrava-se danificado e, 3) fragilidade: a par da dispersão das peças ósseas em ambos os sectores escavados, não foram identificadas
peças completas, apenas um número significativo de fragmentos, e/ou negativos.
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No setor II, profundamente afetado pelas obras da atual igreja, foram registadas algumas fossas sepulcrais -algumas parcialmente escavadas no substrato
- e restos de muros divisórios de sepulturas, não foi identificado espólio osteológico em conexão anatómica ou in situ.
Ambas as campanhas de escavação levadas a cabo no sector I permitiram
identificar a base da parede que delimitaria a norte a nave da igreja. Estima-se,
assim, que a nave teria um comprimento não inferior a 17m. O altar-mor localizar-se-ia no espaço hoje ocupado pela escadaria que dá acesso à porta principal
da igreja moderna ali existente, tendo sido completamente desmantelados para
a construção do atual templo.
Face ao estado de destruição dos níveis arqueológicos, motivados pela construção da igreja no século XVIII, não foi possível recuperar qualquer estratigrafia que permitisse uma aproximação cronológica mais precisa ao conjunto
de estruturas ali identificado. Todavia, uma leitura das estruturas e da sua
sequência construtiva permitiu perceber que a sepultura excecional (S10) estaria integrada num outro edifício anterior à igreja desmantelada no século XVIII.
Deste apenas se conservam um piso em lajes de granito e um arranque de muro
que circundaria a sepultura que havia sido definida com materiais construtivos romanos reutilizados. Ou seja, num primeiro momento que grosseiramente
se pode situar após o século IV, foi erigido um edifício (basílica, martyrium ou
mausoléu?) onde se integrava a sepultura e que utilizou materiais de construção
de edifícios romanos. Para tal ocorrer, os edifícios onde estas pedras estariam
integradas originalmente já estes estariam desativados.
Num momento posterior, este edifício pós-romano foi remodelado ou parcialmente desmantelado e sobre ele foi construído um templo com dimensões consideráveis. Esta estrutura com alicerces colocados transversalmente integrou a
sepultura de exceção na sua parede, o que demostra que a mesma foi reconhecida e à qual foi dada alguma importância. As escavações permitiram verificar
que o interior da sepultura estava intacto, o que comprova o respeito que os
construtores medievais tiveram para com aquela estrutura e com o defunto ali
inumado. Infelizmente, o tempo e acidez do granito não possibilitaram a conservação dos ossos deste individuo.
Os dados são muito escassos e cingem-se à estrutura de fundação, pelo que
a cronologia proposta é conjuntural, pois face aos dados documentais é possível
que este edifício tenha sido construído num momento posterior à conquista da
cidade por Afonso III ocorrida na década de 70 ou 80 do século IX.
A primeira menção específica na documentação ao orago da igreja que se
situava nos subúrbios da cidade ocorre apenas na Vita Theotonii, escrita por
volta de 1162. Ali se refere que o prior S. Teotónio, às sextas-feiras, rezava a

“missa por todos os fiéis defuntos na igreja de S. Miguel Arcanjo, que ficava fora
das muralhas no cemitério da cidade” (Nascimento, 2013: 103). Mas foi precisamente esta passagem que possibilitou que a tradição associasse a igreja dedicada a S. Miguel (referida pelo biógrafo de S. Teotónio) ao local onde as Crónicas
Asturianas colocavam a sepultura do rei Rodrigo. E talvez esta correlação não
seja de todo abusiva. É de aceitar que no mesmo local existia uma basílica, cujo
orago primitivo não deveria ser S. Miguel. Segundo Mário de Gouveia, a dedicação aos oragos apostólicos, onde se integra S. Miguel, é uma tendência tardia,
característica das áreas de fronteira e provavelmente datada já de meados do
século XI (Gouveia, 2007).
A localização do templo junto a uma das portas da cidade romana remete
para a tradição funerária tardo-romana de construir edifícios cristãos próximo
a locais que haviam sido espaços funerários romanos. João Inês Vaz pôde ainda
identificar sepulturas de inumação (uma com cobertura em tegulae e outra tipo
sarcófago) durante a abertura da Estrada da Circunvalação, realizada em 19837.
Assim sendo, é verosímil que o edifício mencionado nas fontes do século IX,
tivesse sido construído durante o período das monarquias sueva-visigoda (séculos V a VIII). A antiguidade do edifício é reconhecido pelo cabido da Sé, quando
decide mandar construir uma igreja nova, mencionando-se que a igreja era
muito antiga e já não tinha conserto8. O edifício alto-medieval sofreu algumas
obras de remodelação e reconstrução (das quais dá também eco o contrato para
a construção da nova igreja), que foram tenuemente identificadas na escavação
arqueológica. Outro importante dado que as escavações recuperaram foi o eixo
de orientação da igreja antiga, que ainda que respeitasse a orientação canónica,
estava igualmente alinhada com a estrada romana que dava acesso a uma das
portas da cidade amuralhada (localizada junto à Rua do Gonçalinho), o que
corrobora a hipótese do primitivo templo cristão ter sido erguido num período
em que a porta e a via estavam em funcionamento e que reconheciam as áreas
funerárias de tradição romana. Apenas a construção do templo no século XVIII
rompe definitivamente com o traçado urbano romano desta parte da cidade
Neste sentido, perante a ameaça de ruina da secular capela, o cabido da Sé
de Viseu decidiu a 3 de Fevereiro de 1736, contratar o mestre-de-obras António
Ribeiro para remodelar a capela (Alves, 1987: 8).

7

Informação pessoal e consulta do Portal do Arqueólogo,
http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=projectos.resultados&subsid=186070, no dia 10 de Outubro de 2014.

8 Arquivo Distrital de Viseu (ADVIS), Documentos Avulsos, Cx. 20 Nº. 13 - 1736 Fevereiro 3, Viseu: Escritura de
obrigação que faz António Ribeiro, pedreiro, da obra de S. Miguel.
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No contrato estabelecido com o cabido, António Ribeiro ficou comprometido
a construir a nova igreja “na forma da planta que pera a tal obra se mandou fazer”9,
correspondendo ao corpo da Igreja, capela-mor e sacristia. Os trabalhos de carpintaria relacionados com a obra e as portas da igreja ficaram a cargo do mestre José do Vale, por um preço de duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e
oitenta reis.10
Em 1738, a obra estaria desenvolvida até ao corpo da igreja como nos atesta
a encomenda do gradeamento de ferro.11 A partir do verão desse ano, o filho de
António Ribeiro juntar-se-ia ao estaleiro para prosseguir com as obras, ou quem
sabe para assumir o comando das mesmas, uma vez que por esta altura, António
Ribeiro estava igualmente ocupado com a obra do claustro superior da Sé.
Nos alvores de 1739, a igreja estaria praticamente concluída, uma vez que se
procedeu ao arranjo do adro, escadas e parapeito da Igreja através do pedreiro
Francisco de Sousa.12 No segundo dia de Janeiro de 1740, os oficiais de pedraria
receberam o pagamento do respetivo arranjo da parede traseira da igreja de S.
Miguel.13 O templo estava concluído e, no dia 8 procedeu-se à sua bênção como
nos aparece documentado no livro de contas da Mitra da Sé de Viseu.14 Meses
depois, em Setembro de 1740 procedeu-se ao arranjo dos degraus e à conclusão
do conserto do supedâneo e do presbitério da capela-mor.15
Portanto, o período compreendido entre 1736 e 1741 correspondeu à reedificação da nova igreja de S. Miguel desta feita com uma feição bastante classicista
e que em nada deve à anterior igreja ali edificada.

9

ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 20 Nº. 13 - 1736 Fevereiro 3, Viseu: Escritura de obrigação que faz António
Ribeiro, pedreiro, da obra de S. Miguel.

10

ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 42 Nº. 157 - 1738 Agosto 23, Viseu: Pagamento que faz o cabido da Sé a
António Ribeiro, pedreiro, da obra do claustro da Sé.

11

ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 42 Nº. 134 - 1738 Fevereiro 5, Viseu: Pagamento que faz o cabido da Sé aos
pedreiros das obras de S. Miguel.

12

ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 42 Nº. 68 - 1739 Janeiro 3, Viseu: Pagamento que faz o cabido da Sé dos
gastos em quebrar pedra para a obra de S. Miguel.

13

ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 8 Nº 101 - 1739 Maio, Viseu: Despesa com a escada que vai do Adro de S.
Miguel para os Muros da cidade, op. cit.

14

ADVIS, Livro de Contas da Mitra da Sé de Viseu - Liv. 8/402, fl. 86 v. “Por huma provisão e 8 de Janeiro de 1740
deu que se mandou satisfazer os fastos que se fizeram em benzer a Igreja de S. Miguel e a quem disse as missas,
cantou os evangelhos e epistolas nas presses que se fizeram na Sé”.
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RESUMO
A Cava de Viriato é um dos mais emblemáticos sítios arqueológicos do nosso
país, mas também um dos mais enigmáticos. Trata-se de um recinto de planta
octogonal com cerca de 38 ha interiores, e em que cada lado do octógono tem
em média, pelo lado exterior, 270 m, perfazendo o perímetro de cerca de 2160
m. Esta estrutura foi construída utilizando unicamente os recursos locais, escavando-se um fosso até aos níveis freáticos e usando-se a terra removida na
construção da muralha que atingiria cerca de 7m. Esta foi perfeitamente compactada e provavelmente terá sido encimada por uma paliçada.
Conhecido e estudado desde o século XVII por diversos e reputados autores,
este sítio arqueológico continua a esconder a sua fundação e função original.
Neste artigo apresenta-se alguns dados dos últimos trabalhos realizados sobre
a Cava e pistas para uma nova interpretação deste monumento classificado
desde 1901 como Monumento Nacional.
Trata-se de uma proposta que pretende lançar mais dados para a interpretação e datação deste imponente monumento, cujos elementos indiciam uma
construção durante a Alta Idade Média.

1. A CAVA DE VIRIATO - UM SÍTIO, VÁRIAS INTERPRETAÇÕES
A Cava é um dos monumentos que mais cedo despertou as atenções de curiosos e estudiosos. A primeira referência à Cava data dos inícios do século XVII
quando Frei Bernardo Brito atribuiu a sua construção à época romana, mais
concretamente ao pretor romano Caio Negídio. A sua atribuição a Viriato surge
ainda nessa centúria pela pena de Manuel Botelho Pereira (1630). A filiação da
Cava ao período pré-romano (Lusitanos) ou romano percorre outros autores, dos
quais citamos apenas Henrique das Neves (1893), Amorim Girão (1925 e 1944),
Mendes Correia (1928), José Coelho (1938, 1943, 1963), Orlando Ribeiro (1971
a e b) e João Inês Vaz (1993, 1996, 1997). Numa primeira fase, Jorge de Alarcão
considera que poderia ter tanto uma origem romana como medieval (1989, 1992,
1996). Vasco Mantas, apesar de considerar poder existir um acampamento
romano no interior do octógono desenhado pela Cava, admite que o monumento
possa corresponder a um acampamento atribuível à época de Almançor (2003).
A eventual origem islâmica da Cava é igualmente sublinhada, com novos argumentos, por Helena Catarino (2005, 2008).
Jorge de Alarcão é o primeiro a apontar uma possível fundação alto medieval
para a Cava, porém atribuída a elites de origem asturiana. Mais concretamente,
refere a possibilidade de ser o rei Ramiro o eventual mandatário da obra (2006),
linha de trabalho que o texto que se apresenta também segue.
Em termos de dados relativos à arqueologia é de referenciar que as primeiras
menções a trabalhos se devem a Mendes Correia, sem que tenha obtido resultados (1943). José Coelho, nas décadas de 60 e 70 do século XX, faz referência a achados de tegulae e pedras juntamente com terras negras, no interior da
Cava. Também Jorge de Alarcão realizou ali em 1969 breves sondagens, sem
que tivesse obtido quaisquer resultados elucidativos sobre a função ou cronologia da Cava (1989). Inês Vaz realizou igualmente trabalho de prospeção, mais
intensivo, mas apenas referencia a recolha de uma grelha de forno (romano?)
encontrada nas terras do talude e achados de cerâmicas que considera medievais (2003). Mais recentemente, vários trabalhos de arqueologia foram levados
a cabo na Cava e suas imediações diretas, nomeadamente no âmbito da requalificação urbana inserida no programa ViseuPolis. Neste âmbito foram realizados
diversos trabalhos de acompanhamento e sondagens arqueológicas, quer no
interior, quer no exterior do talude (Barbosa, Carvalho, Cravo, 2008; Carvalho,
2006; Carvalho, 2008), e que, uma vez mais, nada acrescentaram quanto à
origem e função da Cava. Todavia, estes trabalhos tiveram o mérito de possibilitarem o reconhecimento das características, quer do fosso, quer do talude,
conhecendo-se através deles as técnicas construtivas do monumento. O talude
foi feito com terras retiradas da escavação do fosso, bem compactadas. O fosso,

ABSTRACT
Cava de Viriato is one of the most emblematic archaeological sites in Portugal,
but it is also one of its more enigmatic. It is an octagonal enclosure with ca. 38 ha
in area, ca. 270 m long in each side of the octagon, thus making a total 2160 m in
perimeter. This structure was built exclusively with local materials through the
digging of a ditch that crossed the water table and using the removed earth to
build a wall that reached around 7 m height. The latter was well compacted and
may have been topped with a palisade.
Known and studied since the seventeenth century by diverse and reputed
authors, this archaeological site’s date of foundation and original function is still
unknown. Some recently-obtained data and new research topics are presented
in this contribution aiming at a renewed interpretation of this site, which is classified as National Monument since 1901.
This proposal intends to provide new insights to the interpretation and dating
of this imposing monument, whose available data suggests its building during
the Early Middle Ages.
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de perfil em U foi escavado para lá do início do substrato rochoso, assegurando
que se atingia o nível freático e se garantia assim o nível de água no fosso. Em
alguns pontos, este atingiu os 4 m de profundidade e uma largura máxima de
16m, sendo que a média ronda entre os 7 e os 8 m. A muralha de terra atinge,
ainda hoje, medidas que variam entre os 2 e os 7m contabilizados do interior
ao topo do talude. A cava tinha também um sistema de galerias para captação
e adução de água, que poderiam fazer a drenagem para o fosso das águas acumuladas no seu interior e, simultaneamente, “manter um nível homogéneo das
águas do fosso” (Barbosa, Carvalho, Cravo, 2008: 51).

Figura 2

Cava a partir do Google Earth (https://earth.google.com/
web/@40.66599397,-7.91082274,450.99664728a,2719.39825098d,35y,0h,0t,0r?authuser=0).

2. AVANÇOS NO ESTUDO DA CAVA

Figura 1

Localização da Cava.

2.1 Documentação
A mais antiga referência documental que conseguimos identificar, sobre
a Cava de Viriato, reporta-se ao ano de 1259. Diz respeito a uma herdade no
termo de Viseu, limitada “per stratam publicam que vadit ad Cobalem et per vestram vineam et per fluvium de Pavia”3. Ainda hoje subsiste a “Rua do Coval”, numa
clara alusão ao fosso que rodeia a estrutura fortificada, com muralha em talude
de terra. Outra versão com o mesmo significado e que se fixou na toponímia local
é Cava, termo cujo uso se alargou para designar todo o monumento, passando,
3

Diplomatário da Sé de Viseu, nº 354, p. 364.
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assim, a nome próprio. Existem múltiplos exemplos em que o topónimo “Cava”
foi utilizado para identificar um fosso defensivo, ora subsistente na estrutura
urbana, ora como memória da sua antiga existência em importantes cidades
alto-medievais: Coria, Leon, Mérida4 , Madrid, etc. Parece relacionar-se com
“Cárcava/Cárcova/ Cárcoda”, mas surge também sob a forma de “Cavea”5. Neste
caso, o exemplo mais interessante refere-se a uma estrutura defensiva do alcácer de Oviedo, mandada construir por Afonso Magno e cuja epígrafe comemorativa expressamente denomina “han[c] caveam” (Castro Valdés, 1995: 89).
A primeira menção documental ao “lugar da çerca da Caua”, em Viseu, parece
remontar a 14446. Outras iguais se lhe seguem, a par, também, de “çerca da ualla”7
e “cerca dallcarçova”8. Ao todo, são nove documentos henriquinos os que aludem
a este local, entre 1444 e 1471.
Infelizmente, antes do século XV, estamos mal documentados quanto a este
sítio. Todavia, existem notícias extremamente importantes que demonstram
que o lugar, na Idade Média, era conhecido por Vila Nova. É suficientemente
explícita uma passagem dos capítulos às Cortes de Évora, de 1436, na qual os
habitantes de Viseu pedem uma feira, a instituir na Cava, com os mesmos privilégios da feira de Trancoso: “nos pedijes por mercee a honra do martir sam Jorge
cujo oragoo esta em ujlla noua onde se a dicta feira ha de fazer”9. Por outro lado,
o bispo D. João Homem II, que habitava na Cava, “assistiu à reconstrução da
cidade de Viseu, saqueada e incendiada pelo condestável castelhano, em 1396,
a partir das suas casas de Vila Nova (Cava de Viseu), onde fez residência (Doc.
18) e redigiu o seu testamento (Doc. 19)” (Saraiva, 2008: 45 e 48). A designação
deste assento periférico, como “vila nova”, confere-lhe uma função residencial
e não meramente militar. Se a população de Viseu encarasse a Cava como forte
ou acampamento militar - romano ou alto-medieval, como tem sido classificado
até ao momento - seguramente que os textos o refeririam por “castro”. Foi o que
sucedeu com o acampamento de Antanhol (concelho de Condeixa), que num
documento de 1086 é designado como “castro Antoniol”10. Aliás, a memória do
estatuto urbano do octógono viseense estava ainda viva no séc. XVII, tanto nos
“Diálogos” de Manuel Botelho Pereira de 1634 (Pereira, 1955), que lhe chama

“cidade nova da cava”, como no desenho de João de Paiva (1639), onde vem inscrita a legenda “cava de viriato e sitio da antigua cidade de vala” (Vaz, 2006: est.
IV)11. O facto de ser vista como “cidade”, não impede que ela fosse fortificada,
à semelhança de qualquer urbe medieval. Veremos adiante que, no passado,
foram vulgares os sistemas defensivos dotados de muralhas de terra e paliçadas,
com a proteção suplementar de um ou vários fossos, por vezes cobertos de água.
Apesar de no séc. XVII já estar em curso o assoreamento do fosso octogonal da
Cava, o dispositivo de defesa ainda se mantinha quase intacto, como o atesta o
poema “Viriato Trágico”, de Brás Garcia de Mascarenhas: “Que inda a Cava se
vê, sem se ver o leito. Cheia d´água, e de terra o parapeito”12 . Confirmando a importância atribuída ao local, deve acrescentar-se, ainda, que ela fazia parte de uma
grande propriedade reguenga, que abrangia terrenos dentro e fora da Cava. A
titularidade régia pode remontar a um tempo bem longínquo. Apenas conseguimos documentá-la num prazo de 1589, quando já estava na posse do Cabido,
mas pela natureza do topónimo por que é aí identificada - Prado do Rei - não há
dúvida de que pertencera à Coroa e isso remete para época mais recuada, quem
sabe, até, se anterior à fundação da nacionalidade13.
A origem do nome “vila nova”, para designar o recinto octogonal, também
não pode ser atribuída à Baixa Idade Média. Ela deve remontar a momento bastante anterior. De facto, a primeira referência documental que possuímos, com
absoluta segurança, surge já no momento em que o lugar é abandonado pelo
bispo D. João Homem, devido à insalubridade do mesmo, na sequência do progressivo assoreamento do sistema de drenagem14 . O termo “vila nova” é já frequente na Alta Idade Média. E existem na região alusões a outras “vilas novas”,
das quais há que salientar aquela documentada em 961, igualmente junto ao rio
Pavia, mas que se situava na freguesia de Torredeita, “ubi alium monasterium
fundatum est”15. Tudo aponta para um período anterior à formação de Portugal,
mas que nada terá a ver, em princípio, com qualquer iniciativa islâmica. Pelo
contrário, a raiz latina de ambas as palavras parece indicar que se tratou antes
de uma fundação em contexto cristão, isto é, da criação “ex-novo” de uma “uilla”

4

11 A legenda não é muito explícita sobre o autor quis dizer “vala” (fosso”) ou “valo” (muralha em terra, com paliçada).
Foi encontrado o próprio fosso na Calle de Cava (Alba-Feijoo, 2006: 109).

5

O mosteiro galego de San Xoán da Cova é citado, em 1174, como “Sancti Iohannis de Cavea” (Tumbo B de la
Catedral de Santiago, p. 556).

6

Monumenta Henricina, vol.8, nº 84, p. 140-141.

7

Monumenta Henricina, vol.10, nº 2, p. 3-4.

8

Parece derivado mais de “alcárcova”, do que de “alcácer”. Monumenta Henricina, vol.15, nº 16, p. 15-17.

9

Cortes Portuguesas: Reinado de D. Duarte, p. 122

10

Livro Preto [da Sé de Coimbra], nº 170

12

A obra poética de Brás Garcia de Mascarenhas remonta a cerca de 1641 (VAZ, 1997: 359).

13

Disponível em http://digitarq.advis.arquivos.pt/DetailsForm.aspx?id=1046373 [consultado em 16 Fev. 2016].

14

O prelado abandona a sua estância (de recreio?) na Cava, por volta de 1399, para fundar o Paço de Fontelo,
numa propriedade da Mitra, que o bispo D. Odório adquirira em 1149 (Diplomatário da Sé de Viseu, nº104). A
quinta era já anteriormente usada pela cúria episcopal, como se comprova na reunião havida em 1378, entre o
vigário-geral do Bispo e o Cabido “sob o carvalho a par da fonte” (Saraiva, 2008: 42).

15

Liber Testamentorum [de Lorvão], nº 61. Parecem-nos relacionados igualmente com esta unidade de povoamento de Torredeita e não com o lugar homónimo da freguesia de Campo, os documentos publicados como tal,
no Diplomatário da Sé de Viseu: nº 214 (1210), nº 246 (1225), nº 290 (1231).

DO IMPÉRIO AO REINO

108

109

ou aglomerado habitacional, mesmo que, dada a sua singularidade conceptual,
entendamos a Cava como assento de carácter áulico16. E isso é particularmente
relevante quando também se constata, num documento de 1122, que o núcleo
urbano em redor da catedral era então considerado - decerto por contraste como a “ciuitas uetera”17.
Um aspeto complementar, e que não deve ser ignorado, é o da existência no
interior da Cava, até 1620, de uma igreja dedicada a São Jorge. Os representantes da cidade de Viseu, nas Cortes de 1436, pediram ao rei a criação de uma
feira anual, tendo este autorizado por mercê e em “honrra do martir sam Jorge
cujo oragoo esta em uilla noua onde a dicta feira se há de fazer”18. A renda da referida feira foi concedida pelo monarca a seu tio, o Infante D. Henrique, em 144419.
E este, enquanto Duque de Viseu, mandou construir o recinto “no lugar da çerca
da Caua”, beneficiando para sempre do seu rendimento. Todavia, por disposição
testamentária, determinou que a renda da feira ficasse para a Sé, com a condição de que o Cabido reservasse seis onças de prata para pagar a um capelão,
que rezasse todos os sábados uma missa a Santa Maria, “a qual mjssa sempre
sera dicta na jgreja de Sam Jorge, que esta na dicta ffeira. E pollo dia de Sam Jorge
mandara o dicto cabijdoo dezer huua mjssa cantada no seu altar da dicta jgreja”20.
O templo devia ser já antigo então, pois em 1524, a menos de cinquenta anos
do testamento do Infante, ele estava a necessitar de profunda reparação. Um
século depois, o culto de São Jorge passaria para o interior da Sé (Alves, 1961).
Não desconhecemos a importância que o culto deste santo teve para a dinastia de Aviz. No entanto, sendo a igreja de S. Jorge da Cava o único templo existente no recinto, é muito provável que a sua fundação remonte à época de origem
da própria “vila nova”21. A devoção ao mártir S. Jorge22 teve certa relevância

durante a Alta Idade Média, inclusive na zona galaico-portuguesa. Em 871, por
exemplo, as suas relíquias são invocadas na igreja de Nantón (Corunha)23. E em
território nacional, o respetivo culto está documentado já em 946 - Vilarinho,
perto de Algaça, junto ao rio Alva24; em 957 - mosteiro de S. Jorge do Rio Cris25;
em 974 - mosteirô na freguesia de S. Joaninho, concelho de Santa Comba Dão26;
em 1052 - S. Jorge de Selho, concelho de Guimarães (Costa, 1990: 233)27; em
1059 - Moure, concelho de Felgueiras)28; em 1088? - S. Jorge de Coimbra (Real
e Fernandes, s.d.); e em 1097 - S. Jorge de Caldelas, concelho de Santa Maria
da Feira29. Ainda relativamente ao séc. X-XI, deve sublinhar-se que a festa de S.
Jorge é assinalada em nada menos que onze calendários litúrgicos hispânicos
(Barroca, 2015: 95). Quanto à difusão precoce do culto na região não restam,
pois, quaisquer dúvidas. Mas pode, mesmo, estabelecer-se alguma relação de
S. Jorge com Viseu. O prior da Sé Catedral, São Teotónio, nomeado para este
cargo em 1110/1111, fez questão, anos mais tarde, de visitar o sepulcro do santo
mártir, na Palestina, depois de aportar em Jafa e após uma atribulada viagem
pelo mar Mediterrâneo (Marques, 2001: 115). Neste caso, estaremos perante
uma devoção ao S. Jorge de origem oriental e não ao mártir de Córdova, seu
homónimo, originário igualmente da Palestina. Ou então, uma mera romagem
ao túmulo do santo homónimo do mártir hispânico, venerado em Viseu.
Em face do exposto, temos fundada expectativa de que se venha a confirmar a hipótese avançada por Jorge Alarcão (2006), de que estaremos perante
um projeto concebido no tempo em que Ramiro foi rei em Viseu (926-931)30. É
necessário, no entanto, obter informações arqueológicas mais seguras e avaliar
23

Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230), doc. nº 3. Nas Astúrias, o culto de S. Jorge foi
também precoce: San Xurde de Berulfe (975).

16

Poder-se-ão citar mais casos: Vila Nova de Sande (Guimarães), documentada em 960, 994, 1059 e 1093
(Diplomata et Chartae, nº 81, 168, 420 e 799); “uilla noua”, em 1086, hoje Aldeia Nova, lugar da freg de Escapães, Sª
Mª da Feira (Diplomata et Chartae, nº 616); e, na região da Mealhada, a referência a uma “uilla noua” em 1064, que
pertenceu ao mosteiro da Vacariça (Diplomata et Chartae, nº 444).

24

Liber Testamentorum [de Lorvão], nº 45.

25

Diplomata et Chartae, nº 114.

26

Livro Preto, nº 2.

17

27

Diplomatário da Sé de Viseu, nº23. Na confirmação do foral de Viseu, concedida por D. Sancho I, em 1187,
também se fala de casas “in ueteri ciuitate de Uiseo”

18

Cortes Portuguesas: Reinado de D. Duarte, p. 122

19

Monumenta Henricina, vol.8, nº 84, p. 140-141 (SARAIVA, 2008 p. 60).

20

Monumenta Henricina, vol.14, nº 2, p. 3-5.

21 É de recordar como, na Alta Idade Média, existiu uma relação entre instituições monásticas e a origem de
certas cidades. São exemplos disso Oviedo, Compostela ou Guimarães
22

Nem sempre é fácil distinguir a que santo se refere, pois existiram dois mártires de nome Jorge: o soldado
romano, supliciado no tempo do imperador Diocleciano; e o diácono Jorge, vindo da laura palestiniana de S. Saba,
que foi mártir em Córdova, cerca do ano 852, sendo o seu corpo levado para Paris seis anos mais tarde. É possível
que, na maior parte dos exemplos citados, seja um culto de raiz moçárabe e, portanto, relacionado com o mártir
de Córdova.

O culto de S. Jorge nesta freguesia, não referido no citado documento de 1052, aparece, porém, no Censual
do século XI.

28 Diplomata et Chartae, nº 420: “uilla mauri integra et de ecclesia sancto georgii”; na época de Mumadona o
orago era, porém, dedicado a S. Salvador.
29

Livro Preto [da Sé de Coimbra], nº 290.

30

Numa recente troca de correspondência, que agradecemos, o Prof. Doutor Jorge Alarcão defendeu mesmo a
possibilidade do projeto da Cava de Viriato ser já da responsabilidade de Ordonho II, ainda enquanto governador
e rei na Galiza (i.e. antes de 914). Em seu entender, a ideia da capitalidade de Viseu poderia estar já na mente de
Ordonho. A presença dele nesta cidade, documentada a propósito das investidas militares sobre o Andaluz, faria
compreender melhor a entrega do príncipe Ramiro aos cuidados da elite de Lafões. Por sua vez, a educação do
próprio Ordonho, no seio da corte dos Banu Cassi, explicaria a atração e facilidade de acesso a modelos de inspiração árabe, como no caso da planta octogonal da Cava. É uma nova proposta, a ponderar no prosseguimento
dos estudos sobre a Cava de Viriato.
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dados de contexto que ajudem a explicar a existência de um plano tão complexo
e inovador, nesse momento, apesar dos meios relativamente simples utilizados
para o alcançar.
2.2 Uma nova intervenção arqueológica no fosso
Em julho de 2015 realizou-se uma pequena intervenção arqueológica na
Cava, a qual pretendia averiguar o estado de conservação do fosso do lado norte
e realizar recolhas de amostras sedimentares e de matéria orgânica. Esta é uma
das áreas mais bem conservadas e onde ainda existe um alto grau de humidade,
que é um fator fundamental para a conservação de matéria orgânica (madeiras,
galhos, folhas). O objetivo era poder recolher amostras próximas do fundo do
fosso, que pudessem ser datadas por radiocarbono, fazendo-se assim uma aproximação à cronologia de construção/uso da Cava.
Para prossecução deste objetivo, foi efetuada uma sondagem no local indicado (Figura 3), com a dimensão de 4x4m. A mesma foi aberta com meios mecânicos (Figura 4) e pretendia-se realizar a limpeza de um dos cortes e proceder ao
seu registo manual. Todavia, a cerca de 1,5 de profundidade percebeu-se que o
fosso, apesar de estar entulhado de terras, ainda conserva muita água, mesmo
no pico do verão.
Esta circunstância tornou instáveis os perfis da sondagem, impedindo a limpeza do corte inicialmente prevista. Optou-se então por tentar recuperar uma
amostra íntegra que incorporasse o nível geológico e os dois ou três primeiros
níveis de enchimento do fosso. Tal foi possível de realizar e recolheu-se uma
amostra com estas características, da dimensão da pá da máquina (Figura 5).
Também foi possível observar que as terras de enchimento são bastante limpas
de material mais grosso e têm uma clara textura argilosa, o que indicia uma
deposição lenta, incorporando algumas escorrências dos taludes do fosso e
materiais que se depositavam na superfície da água que enchia o fosso.
A amostra que foi possível recuperar do fundo do fosso possibilitou perceber
que que este foi escavado até ao nível geológico (nível areão de granito amarelo), tendo sido atingido o nível freático (U.E.3). Por cima deste nível geológico
foram-se depositando lentamente terras argilosas (de cor cinzenta clara, correspondendo à U.E.2) de textura muito fina e sem incorporação de material,
nem espólio arqueológico. Sobre esta camada depositou-se um outro nível de
terras argilosas (de coloração cinzenta ligeiramente mais escura que a anterior,
correspondente à U.E.1), com semelhante textura e também estéril do ponto
de vista arqueológico. Foi deste nível que se recolheu a raiz que foi datada por
radiocarbono.

Figura 3

Localização exata da sondagem realizada em 2015, inserida na planta da Cava (cortesia da
Câmara Municipal de Viseu).
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Figura 4

Amostra integral de terras do fundo do fosso recolhida durante a sondagem mecânica.

Figura 5

Momento da abertura da sondagem mecânica no fosso norte da Cava.
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Os carvões e raízes recolhidos foram identificados por João Pedro Tereso,
tendo sido reconhecido que os carvões são de Quercus sp. e as raízes são de
vários arbustos do tipo giesta (Genisteae sobretudo géneros Genista e Cytisus).
Uma das raízes de Genista, retirada da UE1 foi enviada para datação por radiocarbono tendo-se obtido o seguinte resultado:

3. UMA OUTRA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL
Perante a escassez significativa de vestígios arqueológicos, a tese de um
grande acampamento militar de época romana tem vindo a perder defensores31.
A esse respeito, são de sublinhar as opiniões de Jorge Alarcão e Vasco Mantas.
Este último, embora não descarte a possibilidade de ter existido um aquartelamento anterior de menores dimensões, apontou para a possibilidade de se tratar
de um acampamento da época de Almançor, tendo como referência a fortaleza
octogonal de al-Qadisiyya, em Samarra, no atual Iraque (Mantas, 2003). Esta
opinião foi reforçada com novos argumentos a favor de uma construção islâmica, avançados por Helena Catarino (2005: 201-202). De facto, nada repugna
a que possamos estar perante uma obra alto-medieval, se bem que, do ponto de
vista arqueológico, continuamos ainda carecidos de evidências de cronologia absoluta ou relativa - que nos permitam localizar inequivocamente a Cava nesse
período. Do ponto de vista construtivo, existem múltiplos paralelos de obras
militares em terra, inclusive na região, como, por exemplo, as identificadas por
Marcos Osório em Sabugal Velho, Alfaiates e Tapada da Cabeça, todas elas
posteriores ao século IX (Osório, 2010, 2012, 2014). E, contrariamente ao que
durante largo tempo se pensava, este território era então densamente povoado.
Para avaliarmos a capacidade construtiva das suas gentes, durante a Alta Idade
Média, basta pensar na densa rede de castelos, penelas castrenses e templos,
documental ou arqueologicamente referenciados, cuja edificação exigiu, sem
dúvida, boa organização e muita mão de obra disponível. É uma época em que se
utilizou sistematicamente a madeira nas construções (Tente, 2010), se fizeram
moinhos e lagares, se criaram e aproveitaram abrigos rupestres, se esculpiram
milhares de sepulturas abertas na rocha, se realizaram fontes e levadas para
garantir o aprovisionamento de água, se concretizaram terraplanagens e valos
para preparar áreas de cultivo, etc. Toda esta série de trabalhos pressupõe a
existência de poderes locais consolidados e a relativa facilidade de contacto
com outros centros de poder, ao mesmo nível ou de âmbito mais lato. Era esta a
situação da Beira Interior, pelo menos desde o segundo quartel do século X. E
uma prova do que estamos a afirmar vamos encontrá-la numa informação cronística árabe, relativa a certo evento ocorrido no final da centúria. Segundo Ibn
al-Khatib, quando Almançor decidiu empreender a campanha contra Montemor,
provavelmente aquela que está documentada em finais de 990 d. C., “compró
três mil acémilas durante siete días”32 . No caminho, conquistou pela força uma

Proveniência

Ref.
laboratorial

Tipo de amostra

Data BP

cal BC/AD
(68,2 %)

cal BC/AD
(95,4%)

Fosso norte, UE1

Beta-435473

Genistia, sp.

460 ± 30

1425-1450

1412-1468

Tabela 1

Datação por radiocarbono obtidas no fosso Norte da Cava de Viriato.

Uma das conclusões possíveis de avançar é a de que junto do fosso sempre
houve vegetação arbórea e arbustiva, pois estas terras integram alguns pequenos ramos e folhas de árvores. Outra conclusão que se pode retirar é a de que
os construtores da Cava projetaram este recinto e o seu fosso de modo a que o
mesmo estivesse com água durante todo o ano. Para isso escolheram não só o
local mais adequado, no qual existiam linhas de água que pudessem alimentar
o fosso, mas garantiram também que a sua escavação atingisse os níveis freáticos, algo que se pôde constatar aquando da abertura da sondagem. Em cerca
de 4 horas a sondagem ficou completamente cheia de água, mesmo no momento
de maior estio. Por outro lado, também se pôde confirmar que as terras argilosas que foram colmatando o fosso são estéreis arqueologicamente, uma conclusão que já havia sido retirada dos trabalhos realizados noutras zonas do fosso,
aquando do programa Polis.
A datação obtida demonstra que, na primeira metade do século XV, o fosso
estava já parcialmente colmatado e com vegetação a crescer no seu interior. A
raiz do arbusto autóctone, que foi datada, deveria estar a crescer a mais de 1
metro acima da cota a que foi recolhida (U.E.1), no segundo nível de acumulação
argilosa que foi identificado na sondagem.

31

Os poucos vestígios romanos encontrados podem derivar dum assento rural de reduzidas dimensões e, em
parte, do arrastamento de terras para construir o monumental vallum defensivo. Neste último caso, estão os restos
de uma grelha de forno, descobertos no talude por J. Inês Vaz.

32

Luís Molina, citado em Correia, 2010: 424-425.
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cidade, que Fernando Branco Correia pensa ter sido Viseu33. É possível que
possa haver algum exagero na quantidade de animais de carga adquiridos pelo
caudilho muçulmano. Mas a circunstância do arrestamento das azémolas ter
coincidido com o mês de sawwãl, pode indiciar que tal tenha ocorrido já durante
a própria campanha, como parte de preparativos logísticos no terreno, para
transporte de bens a arrecadar com a pilhagem das colheitas agrícolas e de despojos furtados à passagem pelas povoações. Desta medida deve, pois, concluir-se que havia não só grande quantidade de bens em expectativa de arrecadação,
mas ainda uma possibilidade objetiva de reunir rapidamente grande quantidade
de animais de carga e, também, de homens.
Cremos assim demonstrada a capacidade para se erguer uma construção em
terra da envergadura da Cava de Viriato, desde o momento em que, na região,
se veio a consolidar uma influente elite cristã, em parte descendente da antiga
nobreza romano-goda e reforçada durante as décadas em que, no seu refúgio
de Lafões, se estabeleceu o príncipe asturiano Bermudo Ordoñez, com a sua
corte (Real, 2013a: 203-220). A mesma deve ter continuado a fortalecer-se
durante a capitalidade de Viseu, preparada por Ordonho II, ainda enquanto rei
da Galiza, e confirmada pelo filho Ramiro, entre 926-931, na qualidade de herdeiro da metade sul do mesmo reino. Não restam dúvidas de que, também no
tempo de Almançor, algo do género poderia ter acontecido. Todavia, importa
atender a outros fatores, os quais, para além do que dissemos no apartado sobre
a documentação, diminuem a possibilidade de estarmos perante uma iniciativa
do hájibe de Hisham II. A fonte de Ibn Idhārī apenas refere que Almançor se
encontra com apoiantes na cidade (Sénac, 2011: 94). Por outro lado, há que ter
também em conta a improbabilidade de definir a Cava como um acampamento,
se se pretende vincula-la ao modelo de al-Qadisiyya. O octógono regular de
Samarra não foi concebido como mero acampamento castrense, mas sim como
cidade áulica, para habitação do califa. Embora protegida por muralhas em
tijolo, trata-se da cidadela planeada pelo soberano abássida, Harun al-Rashid,
para albergar um amplo complexo palatino e religioso, mas que ficou incompleta
por ter sido precocemente abandonada, em 796 d. C. (Figura 6). Por outro lado,
em nossa opinião, a alcáçova de Viseu no tempo de Almançor seria, antes, no
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morro da Sé. Trabalhos recentes de arqueologia da arquitetura (Utrero Agudo,
2012) confirmaram a existência de dois trechos da primitiva estrutura do castelejo, os quais são posteriores ao edifício suevo-visigodo, escavado por João
Inês Vaz, e precedem a obra episcopal de época românica (Fernandes, 2017:
305-313). Poderá ter sido uma alcáçova de tipo quadrangular, à semelhança
das de Coimbra (Catarino, 2005: 203-206; Pimentel, 2005: 158-2016) ou de
Lisboa (Gomes, Gaspar, 2013: 397-399). Esta última deve ter sido construída ou
remodelada pelo próprio Almançor (Barceló, 2013)34 . A ter existido, a medina
islâmica, situar-se-ia no morro da Sé. Embora não haja qualquer comprovação
de tal, a localização dos três locais de culto cristão nos arrabaldes (S. Miguel, S
Martinho e Sta. Cristina) poderão indiciar isso mesmo, tendo o primeiro provavelmente desempenhado temporariamente as funções de sede episcopal.
Era esta a “ciuitas uetera” do documento de 1122. A sede episcopal poderá só
ter regressado à alcáçova depois da reconquista de Fernando Magno, sendo a
nova catedral sagrada em 1109, pelo legado pontifício e arcebispo de Toledo, D.
Bernardo, segundo um “Livro de Lembranças” do mosteiro de Santa Cruz de
Coimbra (Real, 2013c: 180). Mas a preservação da memória palatina do lugar
manteve-se, com a instalação do conde D. Henrique no interior da alcáçova
(Alves, 2011: 61-65).

33

O autor apoia-se numa outra notícia, publicada também por Molina, e identifica a presumível cidade com
Viseu, que “había sido capital de los Isbãn e de los godos” (Correia, 2010: 425). Fernando Branco Correia deixa
no ar a possibilidade da aquisição de tão elevado número de azémolas se relacionar com a construção da própria
Cava de Viriato (Correia, 2010: 428). Todavia, a propósito da campanha de Almançor a Santiago de Compostela,
Ibn Idhārī, refere apenas que “Entró primero en la ciudad de Coria, después, cuando llegó a la capital de Galicia
[Viseu], se reunió un gran número de condes que reconecían su autoridade y que se presentaron com sus guerreiros y com gran pompa, para unirse a los musulmanes y enseguida empreender las hostilidades por su cuenta”
(Apud Sénac, 2011:94).

34

As autoras da escavação referem que “os resultados da intervenção arqueológica sugerem tratar-se de um
edifício construído em meados do século XI” (Gomes e Gaspar, 2013: 398). Todavia, a inscrição publicada por
Carmen Barceló faz recuar umas décadas a construção do castelejo.
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rra, na Síria (in Al

astair Northedge).

Figura 7

Reconstituição do acampamento militar de Kufa, na Síria (in Civic Architecture in Islamic
History, disponível em http://web.mit.edu/4.611/www/L2.html).

Figura 6

O octógono de al-Qadisiyya, Sama, na Síria (in Alastair Northedge, 2005)

Embora se possam citar acampamentos romanos de maiores dimensões,
o estabelecimento de uma legião não devia exigir mais do que 18 a 22 ha (ex.
Lambaesis, na Argélia). Era esta também a dimensão da Castra Praetoria, de
Roma, onde se instalava a guarnição permanente do Imperador. Mas boa parte
dos casos conhecidos de acampamentos militares, no ocidente peninsular, são
até bastantes mais pequenos: Alto dos Cacos-Almeirim (11ha); Serra da CasiñaLeon (11/12ha); Aquis Querquennis-Orense (3ha), Cidadela-Corunha (2,4ha)35.
E quanto ao acampamento de Antanhol, em Condeixa, documentado no século

35

As áreas aqui apresentadas são aproximativas e resultam de informações colhidas em diversas fontes ou de
cálculos a partir das medidas lineares apresentadas pelas mesmas.
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XI36, a sua área não ultrapassava os cerca de 9ha (FLUC, 1985: 8)37. Assim sendo,
a Cava parece demasiado grande para um mero acampamento militar. Por sua
vez, a análise comparativa entre a dimensão da área da Cava, com os seus 38 ha,
e a de certas cidades medievais, não deixa margem para dúvidas sobre a ambição urbana que terá tido o respetivo projeto: Santiago de Compostela (30ha);
Leon (20ha); Astorga (21ha); Zamora (12ha) (López Carreira, 1999: 78; Benito
Martín, 2000: 101).
A comparação com Compostela é interessante, não apenas relativamente
à área urbana, mas ainda quanto à configuração da muralha construída pelo
bispo Sisnando II (a.968), ela também formada por taludes de terra. É descrita
na Cronica Iriense, do seguinte modo: com magnificente concepção (largita architectis munificentia) e o trabalho da plebe (ac plebibus laborum implicitis), foi feita
uma cerca de proteção do lugar Santo, dotada de defesas com torres (turrium),
taludes com paliçadas (vallorum), fossos profundos (profundis fossis) e água em
redor (aqua circumfusa) (Lopez Alsina, 1988: 255-256). Escavações arqueológicas ali realizadas identificaram um fosso defensivo, articulado com a cerca que
protegia o locus, fosso esse que possuía 3m de fundo e 8m de largura (Suárez
Otero, 2012: 40), medidas muito aproximadas às da trincheira da Cava de
Viriato. Mais tarde, o bispo Crescónio (1037-1066) substituiu a cintura de terra,
com quase 2 Km de longitude, por uma muralha de alvenaria.
Quanto a Oviedo, partindo da configuração da malha urbana, Carlos Sanchez
Montaña tem defendido que a cidade alto-medieval possuía uma cerca precisamente de traçado octogonal38. Esta hipótese resulta de um exercício académico,
baseado em aproximações geométricas sobre a planta atual do centro histórico
da cidade, mas que não parece ter sustentação do ponto de vista documental e
arqueológico. Outros estudos apontam, antes, para um traçado subcircular39.
O certo é que, em Viseu, estamos perante uma monumental construção murária em terra, configurando um octógono. A questão que se levanta é a de saber
como foi possível realizá-la. Partindo do princípio de que os dados de cronologia ainda são incertos e que até ao momento, a arqueologia não forneceu evidências inequívocas sobre a origem da Cava, procuraremos adiantar algumas
36
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considerações que podem servir de contexto alargado e ajudar a encontrar a
solução do enigma.
Vitrúvio aconselhava que, para implantar novas cidades, se deveria ter em
conta a orientação dos ventos. A rosa-dos-ventos vitruviana tinha oito direções
principais. Esta ideia, aliada à recomendação do autor do De Architectura, para
que as muralhas sejam destacadas por torres e o circuito murário não fosse um
quadrado, nem tivesse ângulos agudos, conduziu à imagem simbólica da cidade
ideal, com oito panos de muralha, expressa em miniaturas ou vinhetas de tratados de origem romana e alto medieval (Smith, 1956, figs. 55-64)40. A figuração
de cidades com circuito octogonal era conhecida no ocidente cristão e aparece
em iluminuras carolíngias, como na Biblia de São Calisto, produzida c. 870, ou
nos Evangelhos de Santa Aurea, de meados do séc. IX (Figura 8). É sabido como
a planta octogonal foi também utilizada na arquitetura áulica romana e medieval, seja de carácter civil ou religioso. Neste último aspeto, são de citar S. Vital
de Ravena, o templo carolíngio de Aix-la-Chapelle ou a mesquita al-Aqsa, em
Jerusalém. Tanto cristãos, como árabes, tiveram bastante apreço por esta forma
geométrica. Desde Euclides que os matemáticos se debatiam com a resolução
de diversos problemas de geometria, entre os quais se salientava a chamada
quadratura do círculo. Sendo impossível construir, a régua e compasso, um quadrado com a mesma área de um círculo, as experiências levaram ao aprofundamento da análise do octógono, se bem que, para o efeito, nunca este se transformaria em polígono regular. Na Alta Idade Média continuaram a desenvolver-se
estudos matemáticos, em múltiplas vertentes41. Porém, é ao saber empírico de
arquitetos e agrimensores que se deverão assacar os maiores progressos no delineamento do octógono regular. No ocidente cristão eram traduzidos textos de
agrimensura de origem árabe (González, Aguiar, 2003: 103-108). Existem várias
soluções para chegar ao octógono. A que julgamos mais provável, terá tido por
base uma unidade de agrimensura assente no quadrilátero, sendo o octógono
construído a partir das respetivas diagonais, pela medida da circunferência inscrita (Figura 9). Esta nossa hipótese parte da constatação de que, na Cava de
Viriato, o comprimento das diagonais do polígono coincide com a dimensão da
mediatriz do quadrado, cuja métrica respeita exatamente os 20 actus. Ora, tal
medida corresponde à unidade padrão mais relevante na agrimensura romana.

Em 1086, a villa de Anlobria (hoje Anobra) é localizada “subtus castro Antoniol, territorio ciuitas Condeixe”.
Cfr. Livro Preto [da Sé de Coimbra], nº 170.

37

São parcos os indícios para defender a classificação deste acampamento como romano. Não sendo isto
impossível, o contexto documental aponta, porém, para uma função militar e um domínio sobre o território
envolvente (“subtus castro”), ainda durante a alta-Idade Média.

38

Disponível em: http://terraeantiqvae.com/profiles/blogs/el-lugar-de-oviedo-hasta-el [consultado em 12 Dez.
2016].

39

Informação fornecida por César García de Castro Valdés, a quem agradecemos.

40

Agradecemos esta informação ao Prof. Doutor Jorge Alarcão.

41

Um nome cimeiro na Europa cristã do séc. X foi Gerbert d´Aurillac, futuro papa Silvestre II, que passou pela
Hispânia, onde teve contactos com a filosofia e a matemática cultivada pelos árabes. São de salientar para o séc.
IX, entre outras, as obras de Abû Bakr (séc. IX) e al-Khwârizmî. E no tempo do califa al-Hakam II (961-976), a cidade
de Córdova era uma referência incontornável no domínio da matemática e da astronomia, tal como na prática da
agrimensura, todas elas herdeiras da tradição greco-romana.
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A métrica das diagonais da Cava foi, pela primeira vez, realçada por Rodrigo
Banha da Silva, o qual, além do mais, determinou a medida de um actus para a
espessura da base do talude42 e o comprimento de duas milhas para o perímetro exterior da base do mesmo (Silva, 2010: 163-164). Interessa, por outro lado,
comparar as medidas da Cava com as do husn palatino de al-Qãdisiyya. Aqui,
a distância entre os lados opostos do polígono varia entre 1476 e 1508m. E o
comprimento de cada face do octógono situa-se entre os 612 e 623m (Northedge,
2005:82.). É provável que houvesse a intenção de delinear a Cava de Viriato
com metade da área da construção califal de Samarra. No entanto, tendo em
conta que cada lado do polígono de Viseu ronda os 270 m, medidos do exterior, e
que a distância entre lados opostos do mesmo, é de cerca 630 m, pode concluir-se que a proporção de dimensões entre o monumento hispânico e o iraquiano é
de uns 42% para a Cava de Viriato43.
Pelo exposto e como já foi adiantado por Vasco Mantas e por Helena Catarino,
é de considerar que, na edificação da Cava, tenha havido influência islâmica.
Contudo, pelas razões aqui adiantadas, temos grandes dúvidas de que os seus
promotores tenham sido governantes muçulmanos. Resta avaliarmos até que
ponto se poderá aceitar que tal tenha ficado a dever-se a autoridades com vínculo galaico-asturiano. Infelizmente, do ponto de vista documental, estamos
muito limitados para se estabelecer qualquer relação imediata de causa e efeito.
Todavia, na Hispânia alto-medieval existem muitos exemplos de cooperação e
permuta de influências entre os dois lados da fronteira. No caso concreto da
elite de Viseu-Lafões é de sublinhar que, desde a rebelião de Astorga, o líder
Bermudo Ordonhes pôde contar com o apoio de caudilhos islâmicos. Por outro
lado, não deve negligenciar-se a forte implantação moçárabe na região, testemunhada, desde cedo, na onomástica local. E mesmo do ponto de vista arquitetónico possuímos uma evidência notável acerca da direta influência cordovesa,
na segunda fase da obra de S. Pedro de Lourosa. É o caso da cornija de arcaturas, que imitava o coroamento dos almínares das mesquitas islâmicas, e a
superior qualidade do aparelho construtivo (Real, 1995: 64-65 e figs. 41-44). Isto
terá ocorrido ainda na primeira metade do século X, altura em que se pode ter
dado a construção da Cava de Viriato. E não é de esquecer que os moçárabes
da região de Lisboa-Sintra devem, no mesmo período, ter acolhido migrantes
oriundos de Samarra (Iraque) e da faixa mediterrânica situada entre al-Fayum

e Kairuan, pois há fortes indícios locais, não apenas de ordem artística, mas
também toponímica (Real, 2014: 322-323). No que se refere à possibilidade de,
a partir de Viseu, ter havido contactos, referimos que na região de Lafões, onde
foi educado o futuro rei Ramiro II, uma fonte islâmica dá conta da existência de
um grupo de cavaleiros de origem síria, que seriam bem falantes de árabe e que
descenderiam de al-Gassani44 . Para Helena Catarino, este poderia ser um chefe
militar que acompanhou Muça e seria, após a assinatura do pacto, “o promotor
de uma nova comarca, de nome Al-Ijwãn” (Catarino, 2005: 199 e 202)
Sem o podermos afirmar categoricamente, é bastante plausível que a construção da Cava possa ter tido lugar na passagem do primeiro para o segundo
quartel do século X. Tratando-se de uma obra que supera as proporções e a
ordenação de um mero campo militar, o monumento tem características que o
podem definir como cidade áulica, se bem que o respetivo projeto tenha ficado
aparentemente interrompido. Tal inovação explicar-se-ia, antes de mais, pela
consciência da capitalidade de Viseu, que começou talvez a ser concebida ainda
em tempos de Ordonho, enquanto rei da Galiza (911-914), e que seu filho, o princeps Ramiro, em circunstâncias algo semelhantes, tornou realidade entre 926931, quando foi rei em Viseu. Em nenhum momento as autoridades islâmicas
estiveram em condições de justificar a capitalidade da urbe viseense. As vicissitudes políticas do reino astur-leonês, porém, depressa catapultaram Ramiro
para o trono de León. Ramiro II nunca virá a esquecer a sua colaça, a condessa
Mumadona Dias, mas o pragmatismo político depressa se revelaria nos laços
que passa a estabelecer com seu primo, São Rosendo, e no casamento com a
filha do conde galego, Guterre Osores. A capitalidade de Viseu deixara também
de ter sentido, podendo assim encontrar-se uma razão não negligenciável para
considerar a Cava como um projeto ambicioso, que ficou pelo caminho.

42
43

O actus = 120 pés = 35,485 m; 20 actus = 2400 pés = c. 710 m.

É de perguntar se haveria a intenção de atingir os 50% e se uma hipotética diferença de metodologia para
chegar ao octógono - a partir diretamente do diâmetro da circunferência ou a partir de um quadrado com circunferência inscrita - não terá originado a diferença de cerca de 8% constatada, para se atingir a metade das dimensões
do polígono de Samarra.

44

Cyrille Aillet considera esta fonte suspeita, e que se está perante uma mitificação. Todavia, a razão invocada
não deixa de ser uma hipótese de trabalho que infelizmente é impossível de confirmar (Cyrille, 2010:299-301). De
qualquer forma sendo ou não verdadeira a fonte, a menção a esta investida sevilhana sobre Lafões, ocorrida entre
1026-1030, enquadra-se perfeitamente no que se sabe sobre o desenrolar de acontecimentos bélicos nesta zona
de fronteira.
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Figura 8

Iluminura do Evangeliário dito de Santa Aurea (séc. IX), na Biblioteca Nacional de França.
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4. CONCLUSÕES - PERSPETIVAS DE FUTURO
NO ESTUDO DA CAVA
A Cava continua a ser um dos grandes mistérios da arqueologia portuguesa.
A cada trabalho que se faz, o sítio continua a resistir revelar a sua função e cronologia fundacional.
Os dados da documentação, como vimos, são relativamente coerentes para
nos levar a pensar que estaremos perante um projeto abortado de cidade. A
sua localização excêntrica em relação à urbe tradicional, que terá continuado
a desempenhar o papel de centro cívico, explica que o sistema defensivo da
Cava se tenha mantido razoavelmente conservado até aos dias de hoje. A utilização agrícola do lugar, o seu aproveitamento para a realização da feira e a
demolição de algumas construções em pedra (a igreja de São Jorge, as portas da
muralha, umas “tres seteiras”, as “cazas das agoas” e um enigmático “muro em
pedra…tão forte e argamassado”, ainda visíveis na primeira metade de seiscentos45), não foram suficientes para abalar a monumentalidade despretensiosa da
Cava. A ser verdade o nosso raciocínio, estaremos perante um caso raríssimo
de cidadela fóssil, de tipo áulico, construída em plena Alta Idade Média. Isto
realça o interesse arqueológico e patrimonial do monumento, inclusive no plano
internacional.
Neste momento, a pesquisa sugere que a Cava possa ter sido construída no
século X (provavelmente durante o reinado de Ramiro, em Viseu), mas os dados
da arqueologia, até agora obtidos, não são suficientes para se retirar qualquer
conclusão definitiva. O futuro da investigação passará agora pela realização
de trabalhos sistemáticos no interior do monumento, nomeadamente através
de prospeções geofísicas que deverão cobrir toda a área interna. Só assim se
poderá vir a identificar possíveis estruturas e zonas onde a potência sedimentar seja mais significativa, em suma, locais onde uma intervenção arqueológica
poderá fornecer dados mais concretos. Sem este trabalho, não se podem concluir, em definitivo, a cronologia e a função da Cava, mesmo que tenhamos agora
algumas novas pistas para a sua interpretação.

Figura 9

Provável método utilizado para construir o octógono da Cava de Viriato.

45

Segundo testemunho de M. B. Ribeiro Pereira, em 1630. Também a planta de João de Pavia, de 1638, localiza
três pontos, com a legenda “seteira”. Ficam em frente à ponte da ribeira de Santiago e pode corresponder a uma
adaptação defensiva, de época posterior.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar a evolução da catedral de
Viseu desde a Idade Média até à Época Moderna, momento em que se procedeu
à primeira grande reforma arquitetónica no templo viseense: a construção
da abóbada de nós, em 1513. Neste sentido, iremos analisar e realçar as mais
recentes interpretações acerca dos primeiros momentos da construção do templo e identificar os principais atores, fundamentais na redefinição da paisagem
arquitetónica da acrópole da Sé.

A ORIGEM DA CATEDRAL
A colina da Sé foi, desde muito cedo na sua história, o espaço por excelência
da ocupação humana da cidade de Viseu. A comprovar esta afirmação surgem
os dados revelados pelas escavações arqueológicas realizadas quer no Museu
Nacional de Grão Vasco, quer no espaço de implantação do funicular. Ambas
foram determinantes para identificar e interpretar como seria o castro da Idade
do Ferro e, sobretudo, o modo como a ocupação romana foi capaz de adaptar o
povoado castrejo à nova realidade política, social e religiosa. E vai ser precisamente, neste contexto de aculturação e de transição para o mundo romano, que
nos surge o mais importante achado arqueológico realizado até ao momento em
Viseu: a ara com o nome da cidade pré-romana. Com efeito, a ara para além de
nos permitir identificar o povo - os vissaiegensis - possibilitou identificar o nome
da cidade como Vissaium ou Vissaios (Vaz e Carvalho, 2009: 45).
Não obstante a importância do achado para esclarecer a toponímia, ele
reveste-se de uma especial relevância por ser uma referência religiosa e, portanto, podermos concluir que na área onde foi encontrada a ara existia um templo, integrado no novo fórum da cidade romana que ocuparia uma grande área
da colina da Sé.
A resistência romana aos assaltos dos povos provenientes do centro da
Europa acabou por ceder, entre os séculos V e VI. Deste período surge uma
grande controvérsia em torno do edifício relacionado com uma basílica paleocristã escavada por João Inês Vaz na praça D. Duarte (Vaz, 2011: 99-128).
Dadas as suas características arquitetónicas, nomeadamente, a sua orientação
e a cabeceira, fazem com que a pretensa basílica paleocristã seja entendida com
reservas. Não devemos, contudo, ignorar a sua inserção e interpretação no atual
conjunto catedralício e urge reinterpretar e, talvez, até, realizar novas escavações no local para começar a desfiar um novelo que nos parece bastante denso.
Devemos, no entanto, destacar neste contexto, o aparecimento da diocese de
Viseu por volta de 569 (Tente, 2016a: 24). A encabeçar a diocese surge, naturalmente, a catedral que neste período parece difícil de descortinar quanto à sua
localização.
As crises que assolaram o reino visigodo contribuíram significativamente
para a entrada de exércitos berberes desde o sul da península controlando em
poucos anos grande parte deste território. Viseu não foi exceção. A ocupação
muçulmana da cidade foi intermitente e estendeu-se até 1058, data em que a
cidade foi tomada definitivamente aos mouros por Fernando Magno. Durante
este período da Reconquista, a cidade de Viseu assumiu uma posição estratégica vital no contexto geopolítico de então, constituindo-se como um verdadeiro
tabuleiro de xadrez permitindo a movimentação das tropas muçulmanas para

ABSTRACT
This article aims to analyze the evolution of the cathedral of Viseu, from the
Middle Ages to the Modern Age, when the first major architectural reform was
carried out: the construction of the Manueline rib vaulting, in 1513. Therefore,
we will analyze and highlight the most recent interpretations of the beginning of its construction, and identify the fundamental players in the redefinition of the architectural landscape regarding the cathedral’s acropolis.
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chegarem mais a norte, e no sentido inverso, para os cristãos alargarem a sua
fronteira para territórios meridionais.
Com efeito, Viseu neste largo espectro temporal que foi o período da
Reconquista vai ter especial protagonismo entre os séculos IX e XI. Definimos
o século IX porque é o momento que em que se verificam as presúrias de Afonso
III à cidade, abrindo desta forma o caminho para a posterior implementação no
século X das cortes de Bermudo Ordoñez e de D. Ramiro que se intitulou, inclusivamente, rei de Portucale, entre 926 e 930, tendo Viseu como capital (Tente,
2016b: 115; Saraiva, 2010: 10). E o século XI, porque culmina, naturalmente,
com a conquista da cidade por Fernando Magno.
Para além das fontes documentais nos permitirem registar a importância
política do território viseense na época, falta-nos o substrato arqueológico para
corroborar a materialidade desta ocupação e, por conseguinte, abrir o caminho
para percebermos como era a cidade naquele tempo, e quais as suas principais
infraestruturas políticas, religiosas e militares que permitiram fazer de Viseu a
capital de Portucale. Neste sentido, o projeto de investigação na qual participamos, cujas atas estão agora a ser publicadas foi um ponto de viragem na lacuna
que se sentia nesse campo, na medida em que nos possibilitou melhorar a perceção sobre dois dos principais monumentos da cidade: a Igreja de S. Miguel e a
cava de Viriato. Ficamos a saber, portanto, que a igreja de S. Miguel remonta pelo
menos ao século IX, como elemento organizador da dinâmica religiosa viseense,
enquanto a cava contrariamente ao que se pensava, não representa um acampamento militar romano ou até mesmo muçulmano, mas sim, uma tentativa de
refundação da cidade no século X, promovida pelo Rei Ramiro II, entretanto
abandonada dada a elevação do monarca ao trono de Leão (Tente, 2016b: 115).
Sabemos, também que Almançor fez de Viseu a sua base militar para participar nas empresas militares em direção a Leão, Astorga e Santiago de
Compostela. Terá, inclusivamente, utilizado a cava como acampamento, em 997,
momentos antes da partida para Compostela.
A morte de Afonso V de Leão nas imediações da cava ou da decadente
muralha tardo-romana como nos defende Catarina Tente, despoletou uma das
mais extraordinárias campanhas militares do século XI (Tente, 2016b: 117).
A Campanha das Beiras liderada por Fernando Magno conquistou a cidade de
Viseu, no verão de 1058, permitindo, deste modo, começar a escrever um novo
capítulo na história da cidade.
Logo após a reconquista, Fernando Magno pretendeu, sem sucesso, restaurar
a dignidade episcopal na pessoa de D. Sesnando e outorgou à catedral da cidade
o couto de Regueira, onde se localizava a igreja de S. Miguel (Saraiva, 2010:
12-18). Que ilações se podem retirar desta ação protagonizada por Fernando

Magno? Seria efetivamente a igreja de S. Miguel e a sua envolvência o principal
núcleo urbano e religioso de Viseu à época? Além do mais, está por explicar qual
foi realmente o papel que o morro da Sé teve durante estes séculos na composição do puzzle da cidade, constituído desde já pela Cava e pela igreja de S. Miguel.
A colina da Sé começou efetivamente a ganhar protagonismo a partir de 1109,
quando D. Henrique e D. Teresa estabeleceram a sua corte na cidade de Viseu
revitalizando, por conseguinte, toda a estrutura política, religiosa e militar do
morro (Saraiva, 2010: 19; Alves, 2015: 82-92; Fernandes, 2016: 119). Sabemos
agora que os condes patrocinaram a construção de um novo palácio, do castelo e trataram de transferir o centro religioso da Regueira para a nova catedral
românica (Saraiva, 2010: 18). Resta-nos, portanto, saber quais ou que tipo de
estruturas arquitetónicas existiam na colina da Sé, até 1109?
Com efeito, as propostas avançadas até ao momento dão conta da possibilidade da existência de uma estrutura militar, eventualmente um alcácer, com origem no século IX-X (Alves, 2009: 77-91; Alves, 2015: 76). Apesar das hesitações
por parte de arqueólogos e historiadores da arte em considerarem a possibilidade da existência de uma estrutura fortificada na colina da Sé, a documentação
permite-nos identificar, sem margem para dúvidas, a existência de um pano de
muralha desmantelado no século XVI, a cortar longitudinalmente o adro da Sé.
A fonte documental menciona que: Ante a porta da See desta cidade estava hum
muro largo como se pode ver pelo que delle fiqua que servia de fortaleza e emparo da
mesma See e cidade de muito boa pedraria lavrada de ambas as partes, ho qual muro
ho dito bispo [D. Jorge de Ataíde] mandou derribar hum muy grande lanço dele e
com a pedra delle fez hum certo mosteiro que lee quis fazer sito ao caminho que na
dita cidade ho qual muro se não poderá tornar a restaurar da maneira que estava
pera amparo da dita See2 . Outro dado, sistematicamente ignorado, reside na
transformação do alçado sul do complexo catedralício patrocinado pelo bispo
D. Egas na transição do século XIII para o XIV, no momento em que ordenou
a construção da muralha e porta entre a Sé e a torre do castelo. Aqui, o detalhe não reside na muralha, mas sim, na porta. Que sentido faz abrir uma porta,
se o lado poente do adro da Sé estivesse aberto tal como hoje? Evidentemente,
nenhum. Portanto, a abertura da porta no alçado sul só corrobora a teoria de
que todo o adro da Sé estava encerrado por uma estrutura fortificada.
Outra questão se levanta. Se efetivamente a Cava de Viriato representou a
tentativa de deslocalizar a cidade para um novo ponto mais seguro e organizado
durante o século X, por que razão os Condes D. Henrique e D. Teresa não deram
continuidade ao projeto, e decidiram revitalizar a colina da Sé? Será o indício
2

ADVIS, Documentos Avulsos, Cx. 17 N.º 104 - Embargo dos bens que ficaram por óbito do Bispo D. Gonçalo
Pinheiro.
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de que as infraestruturas naquele espaço não estavam assim tão degradadas,
de modo, a poderem ser reabilitadas? Ocuparam a colina da Sé por uma questão simbólica? Ou o processo de transferência da cidade para a cava acarretava
custos incomportáveis? A verdade é que os Condes D. Henrique e D. Teresa
desempenharam um papel fundamental na edificação da nova catedral, na (re)
construção do paço, e do castelo.

2013: 180-181; Alves, 2015: 87; Fernandes, 2016: 121). Mais arriscada nos parece
a proposta de Paulo Fernandes ao considerar uma imposta depositada aleatoriamente no claustro, cuja proveniência se desconhece, como um elemento
sobrevivente desse período (Fernandes, 2016: 120).
Neste momento embrionário do desenvolvimento da catedral de Viseu, destaca-se o prior S. Teotónio referenciado, desde 1110, enquanto administrador do
templo, cargo que ocupou até 1121. A diocese foi, definitivamente, restaurada em
1147, tendo sido a cátedra ocupada por D. Odório que revitalizou a construção
do templo (Saraiva, 2016: 125). A autonomia da diocese permitiu à catedral ter
a capacidade de enriquecer o seu tesouro e, por conseguinte, enobrecer os seus
altares com as mais diversas alfaias litúrgicas necessárias às práticas do quotidiano religioso. Neste sentido, D. João Peres nas últimas décadas do século XII,
foi o responsável pela constituição do novo tesouro da catedral composto por
um acervo, entre os quais se destaca o Evangeliário que hoje em dia integra o
Tesouro da Sé (Alves, 2015: 91).

Figura 1

Mapa da cidade de Viseu

1.1 A catedral românica
A catedral românica é uma incógnita. O templo estaria parcialmente construído, em 1109, quando D. Bernardo, arcebispo de Toledo se dirigiu a Viseu
para batizar o recém-nascido infante D. Afonso Henriques, e para sagrar a catedral (Saraiva, 2010: 22; Alves, 2015: 88).
Dadas as diversas campanhas de restauro pela qual passou a catedral
durante as centúrias seguintes, os vestígios arquitetónicos conotados com o
período românico são escassos. No entanto, o que melhor pode definir a presença da arte românica na catedral é a representação escultórica da Virgem
com o Menino reaproveitado no registo superior do portal dos cónegos (Real,

O paço condal
Sabemos da existência do paço viseense através de um documento assinado por D. Teresa, em 1127, a partir do seu “palatio de Viseo” (Fernandes, 2007:
28). Esta é a referência documental mais antiga acerca do palácio de Viseu.
Recentemente o estudo desenvolvido por María de los Ángeles Utrero Agudo,
a propósito da análise arqueológica da Varanda dos Cónegos aponta para que
o alçado sul, correspondente ao muro que suporta a varanda e parte da torre
situada no extremo do alçado remontem à primeira metade do século XII
(Utrero Agudo, 2012: 594). Portanto, quer a análise arqueológica, quer a evidência documental, apontam para que esta estrutura remonte ao período condal.
Contudo, as transformações operadas na torre ao longo das centúrias seguintes,
nomeadamente, no período gótico, momento em que o espaço foi adaptado para
receber a torre do relógio da catedral, descaracterizaram em grande medida a
torre proveniente do século XII.
Sendo efetivamente um paço ducentista, este exemplar integrado na catedral de Viseu enquadrar-se-ia nos moldes de torres senhoriais executadas em
Portugal nesse período. Neste sentido, se nos deslocarmos ao ângulo sudeste
do claustro onde se encontra a capela de S. Sebastião fundada no século XVI,
damos conta da parede interior da torre onde se encontram duas portas a diferentes altitudes. Se realizarmos um exercício de abstração e eliminarmos as
obras conducentes à preparação daquele espaço para lugar de culto, alterando
a topografia do espaço, através do levantamento do piso e da colocação das
nervuras na cobertura, verificamos uma clara divisão espacial da torre em dois
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pisos. Esta divisão ainda é percetível no interior da torre através das mísulas
que definem a compartimentação do espaço.
Em suma, a reformulação do espaço arquitetónico onde se edificou a catedral ao largo do século XII, contou com a construção de um palácio, materializado numa torre que ficou integrada no conjunto catedralício, acedendo-se a
ela através do claustro. À medida que o espaço deixou de servir os propósitos
palacianos, depressa assumiu uma nova funcionalidade como foi a instalação
do relógio. As janelas de arco apontado que rematam a torre evidenciam essa
transformação durante o período gótico.

região de uma incursão proveniente de leste ou do sul. Com efeito, o novo castelo da cidade de Viseu integrar-se-ia numa complexa rede de fortificações,
naquilo a que Miguel Martins chama de sistemas defensivos “locais” e “regionais” estruturadas em linhas de detenção ou redes, vocacionadas para a defesa
dos principais centros urbanos do reino (Martins, 2007: 395-397). Neste caso,
Viseu afirmava-se nos inícios do século XII como um centro urbano de importância relativa, e a proteger a cidade encontravam-se os castelos de Penedono,
Trancoso, Sernancelhe, Aguiar da Beira, Penalva, Tavares, Besteiros e Santa
Comba. Todavia, grande parte destas estruturas foi desmantelada à medida
que a sua importância estratégica enfraqueceu no contexto da guerra da
Reconquista.
No que diz respeito à sua fisionomia, o castelo da cidade de Viseu contrariamente aos congéneres edificados no século XII, não vai localizar a sua torre
de menagem no centro de uma praça mas, vai convertê-la num elemento ativo
na defesa da fortificação através da sua colocação no pano de muralha voltado
para a atual praça D. Duarte.
Para voltarmos a encontrar informações sobre o castelo para além da documentada no século XII, necessitamos de avançar até ao século XIV. Com efeito,
em 1370, D. Fernando, no rescaldo da primeira contenda militar contra Castela,
decidiu doar ao concelho da cidade, o alcácer e o castelo para que fossem reparados com intenção de prover a sua defesa, à qual o concelho alegou não o poder
fazer por si só, porque a “see da dicta cidade e em hum com o dito castelo”3.
Com a implantação da dinastia de Avis, D. João I, em 1392, doou à Sé o castelo “que agora é derribado” para no adro se fazer um cemitério4 . Na mesma data
o rei de Boa Memória concede ao bispo D. João Gomes de Abreu “a torre grande
que sta junto com a see” para nela ser feito o aljube5.
Por fim, a chancelaria de D. Duarte fornece-nos um documento essencial
para entendermos a fisionomia das infraestruturas localizadas na colina da Sé.
Em 1434, diante da porta da Sé “onde soya estar o castelo” surgiam os muros e
alicerces que seguiam até à porta do miradouro de onde partia outro alicerce em
direção ao castelo6. Portanto, o documento reforça a teoria de que o adro da Sé
se encontrava fechado por um muro, porventura, aquele que é desmantelado no

Figura 2

Torre sudeste da catedral correspondente ao paço condal. © Carlos Alves

3

O castelo
A primeira referência escrita do castelo de Viseu data de 1123 Alves, 2015:
93-99). A sua edificação permitiu reforçar a defesa do interior do território
português numa localização de nordeste para sudoeste, de forma a proteger a

1370 (16 de Fevereiro Fontelo) ADVIS (Arquivo Distrital de Viseu), Pergaminhos, m. 29, n. 83.

4 1392 (26 de Fevereiro, Viseu); cf. Chancelarias Portuguesas: D. João I, org. e rev. João Alves Dias, vol. 3, T.1, doc.
592, 304-305.

5

1392 (27 de Fevereiro, Viseu); Cf. Chancelarias Portuguesas: D. João I, org. e rev. João Alves Dias, vol. 3, T.1,
doc. 594, pp. 305-306.

6

1434 (17 de Abril, Almeirim), cf. Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, org. João Alves Dias, vol. 1, T. 1, Lisboa,
CEH-UNL, 1998, doc. 594, pp. 352-353.
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século XVI e do qual as fontes documentais nos dão conta, constituindo assim
uma inexpugnável fortificação que para além de abrigar a catedral no seu interior,
acolheu igualmente, o seu povo nos momentos de maior clamor quando fustigados pelas invasões castelhanas, como nos deu conta Fernão Lopes na sua crónica.
Em suma, o castelo edificado ao longo do século XII integrou-se na política
construtiva de castelos que povoaram as principais cidades medievais portuguesas nas primeiras décadas do novo reino de Portugal. No entanto, o castelo
de Viseu assumiu uma preponderância vital na cidade, uma vez que foi a única
estrutura defensiva até ao século XV, momento em que teve início a construção
da muralha Afonsina. A sua configuração definida pela documentação da época
deixa-nos antever que a sua cintura de muralha ocupava toda zona poente onde
hoje se encontra edificada a igreja da Misericórdia, encerrando-se na zona do
Miradouro onde se encontrava uma porta, transformando o Adro da Sé na sua
praça de armas. Foi, contudo, durante o século XIV, e no contexto das guerras
Fernandinas que a fortificação viseense teve de prestar provas da sua resistência e força. Ultrapassada a contenda militar verificou-se a alienação da praça
de armas para a construção do cemitério e da torre de menagem para aljube
eclesiástico, conferindo assim, uma nova funcionalidade ao antigo castelo da
cidade de Viseu.
Hoje em dia, os vestígios do castelo resumem-se à sua torre de menagem que,
voltada para a praça D. Duarte, assistiu ao longo dos séculos às transformações
da cidade.
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da cidade.

Figura 3

Praça D. Duarte e alçado sul da catedral de Viseu com a torre de menagem do Castelo localizada à esquerda. IHRU

A REFORMA GÓTICA
A catedral que hoje em dia observamos no topo da colina da Sé, não obstante
as intervenções arquitetónicas realizadas no século XVI e XVII, é o resultado
de uma profunda empresa gótica. Após a vitalidade inicial impressa na construção do templo durante o período condal, registou-se uma fase de abrandamento
estritamente relacionada com a saída de cena do panorama político por parte
de D. Teresa, a partir de 1128 (Saraiva, 2016: 125). Esta tendência foi, apenas,
contrariada durante o episcopado de D. João Peres, quando o prelado renovou o
tesouro da catedral. Faltava, todavia, recuperar o espaço arquitetónico.
Essa tarefa esteve ao encargo do bispo D. Egas (1288-1313). Para tal, ainda
antes de interferir diretamente na estrutura do corpo da catedral, D. Egas tratou de “fazer no alcácer desta villa entre a torre e a see hum muro e portas … e das
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casas que ali há o dayão e os outros mando que se derribem…salvo que fique uma casa
para o alcaide”, isto, em 1291. Esta passagem documental permite antever um
conjunto de questões relacionadas com a evolução do espaço onde se integrou
a nova catedral. Houve a necessidade, desde logo, de reformular a área envolvente da fortificação por sinal, ocupada por casas pertencentes ao cabido como
era o caso daquela pertencente ao Deão da Sé, determinando a sua demolição
ficando, somente, uma casa para o alcaide (Alves, 2015:116).
Portanto, a nova catedral gótica estava confinada a um espaço delimitado
em todos os seus quadrantes, como era o caso do castelo a sudoeste, a residência condal a sul, e o troço de muralha a encerrar o adro da Sé a oeste, impedindo
qualquer ideia expansionista por parte D. Egas na edificação do novo templo
segundo as matrizes góticas praticadas então no território português.
Com efeito, em 1292, a catedral devia estar construída pelo menos até ao
portal dos cónegos como nos dá a entender o testamento de Paio Fernandes no
qual é seu desejo ser sepultado “na see de Viseu no momento que tenho feito sobre
os degraos da porta da see per un saem aa porta da crasta dos coonigos” (Morujão,
2010: 624; Alves, 2015: 116).
Portanto, podemos depreender que a cabeceira do templo estaria totalmente,
ou parcialmente, construída e as naves do corpo cresciam a bom ritmo. A cabeceira seria formada por três absides, das quais restam apenas as laterais completamente esmagadas pela imponente capela-mor edificada no século XVII. A
nave central da cabeceira era, naturalmente, mais alta do que as laterais, como
nos é possível verificar pelo friso que parte do transepto e que surge subitamente interrompido pela construção setecentista que obedeceu ao pé-direito da
sua antecessora.
A documentação do século XVII permite-nos apurar como seria a capela-mor
gótica décadas antes de ser demolida. Com efeito, durante a sede vacante os
cónegos realizaram um conjunto de obras na capela-mor tendo como finalidade
melhorar a iluminação do espaço. Perante a acusação do prelado, o cabido argumentou dizendo que as janelas que abriu “na capella-mor herão muito necessárias
para dar luz por a capella ser tão escura que em dias que não havia sol mal se podia
dizer missa sem aver quem alumiasse com a vella bem junto ao missal” (Alves, 2015:
119). Portanto, a capela-mor gótica da Sé de Viseu era uma estrutura deficientemente iluminada, motivo pela qual a comunidade capitular mandou no século
XVII, aumentar as janelas para colmatar esse problema.
No entanto, há uma particularidade interessante na ornamentação escultórica da cabeceira da Sé. Verificamos uma dissonância decorativa entre o friso
do transepto composto essencialmente por navetas, e pelo friso que parte do
cruzeiro até à capela-mor composto por esferas e navetas. Isto denuncia duas

fases construtivas distintas. A utilização de esferas será, igualmente, aplicada
no portal dos cónegos, documentado, desde 1275.
O início da nova empreitada gótica do claustro decorreu a partir da década
de 40 do século XIV, a cargo de João de Lamego (Alves, 2015: 129-130; Saraiva,
2016: 129). As obras estender-se-iam pelo menos durante três décadas (Saraiva,
2016, 129). O novo claustro representou a introdução de uma nova gramática
decorativa no espaço através do recurso aos capitéis vegetalistas presentes nas
colunas do portal de acesso à capela fúnebre de D. João Vicente e no respetivo
portal dos cónegos que a historiografia local persiste em classificar erradamente
como românico-gótico. O claustro permitiu a reordenação do espaço reservado
aos cónegos. Neste sentido, a sala capitular situar-se-ia na atual capela fúnebre de D. João Vicente e os espaços do piso superior foram, simultaneamente,
reordenados como nos é possível verificar pelas nervuras que foram colocadas à
vista pela DGEMN junto da porta barroca de acesso ao tesouro da catedral.
Todavia, o claustro dos cónegos não seria o único existente no complexo catedralício. A norte, no espaço atualmente preenchido pela sacristia da catedral e,
por parte, do claustro do Museu Nacional de Grão Vasco situar-se-ia o claustro
do bispo. Ele surge referenciado pela primeira vez em 1296, e terá sido o panteão
fúnebre dos bispos D. João Peres (1179-1192), D. Mateus Martins (1254-1287) e
D. Egas (1288-1313) (Saraiva, 2008: 39).
Por último, em 1382, teve início a construção da torre sul e, eventualmente,
da fachada da catedral, cuja torre norte e corpo central pereceram em 1635.
A inscrição patente na torre sul protegida pela proeminente moldura permitiu
imortalizar na pedra, o registo de esta nova etapa da história do templo (Barroca,
1995: 1898). Não menos importante, é a hipótese avançada por Anísio Saraiva.
O investigador considera que a inscrição corresponde, apenas, à reconstrução
da torre sul da fachada depois de, a cidade ter sofrido um violento ataque por
parte das forças castelhanas em 1373. Ela foi executada por Domingos Vidal e
estaria concluída, em 1393 (Saraiva, 2016: 130).
Em suma, o século XIV foi determinante para a afirmação arquitetónica da
catedral no espaço urbano através da sua redefinição espacial, apesar das dificuldades sentidas pela cidade protagonizadas essencialmente pelas invasões
das tropas castelhanas que deixaram um rastro de violência e destruição na
urbe viseense.
Com efeito, o seculo XV na cidade de Viseu pautou-se pela sua recuperação
física e económica. Foi neste século que se começou a edificar o novo perímetro
amuralhado para proteger a urbe das nefastas incursões militares da centúria
anterior e, foi também neste período que teve início a feira de S. Mateus.
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No capítulo da renovação arquitetónica da catedral, o século XV foi o
momento para D. João Vicente, mandar edificar a capela do Espírito Santo para
ser a sua capela fúnebre, passando a constituir também a nova sala capitular da
Sé, até ao terceiro quartel do século XVI.
A capela tem a particularidade de ter sido a única a ser edificada propositadamente para albergar o túmulo de um bispo da catedral. As intervenções de
restauro levadas a cabo pela DGEMN tendo em vista a sua transformação em
batistério descaracterizaram o espaço devido à remoção dos túmulos de D. João
Vicente para o claustro, e do cónego Pedro Gomes de Abreu para a capela de S.
Sebastião (Alves, 2011: 102). No entanto, a capela apresenta algumas curiosidades nomeadamente no conjunto de nervuras que preenchem a cobertura do
espaço. Elas destacam-se pelo seu caracter rudimentar e pela forma pouco harmoniosa como foram integradas no enquadramento arquitetónico. Os grossos
silhares que dão corpo às profundas nervuras evidenciam ainda alguma dificuldade no domínio desta técnica, como é possível verificar na desarticulação
entre alguns dos elementos que a compõem (Alves, 2015: 144-146).

A ÉPOCA MODERNA
Durante os primeiros anos do século XVI, D. Fernando Gonçalves de
Miranda encomendou a Francisco Henriques e a Vasco Fernandes a realização
de um novo retábulo para a capela-mor da Sé. No entanto, a obra que marcou
significativamente as primeiras décadas da catedral foi, sem dúvida, a nova
cobertura pétrea - a abóbada de nós. O seu principal responsável foi o bispo D.
Diogo Ortiz que decidiu substituir a anterior cobertura, certamente em madeira
para uma nova estrutura em pedra que se destaca pelos nós representativos da
arte manuelina. A obra, até prova documental em contrário, surge atribuída a
João de Castilho que deu os seus primeiros passos em Braga e Vila do Conde.
Para a construção da nova abóbada, o arquiteto teve a necessidade de proceder a alterações nos pilares da nave central para poderem responder às necessidades de adaptação à nova estrutura. Neste sentido, a decoração dos capitéis da
nave central são o exemplo da reformulação do espaço, enquanto os capitéis das
naves laterais mantiveram a sua decoração em crochet proveniente do período
gótico. Se analisarmos com cuidado a interceção das nervuras das colunas com
as nervuras da abóbada, verificamos um interessante exercício que o arquiteto
pretendeu realizar para proceder à interceção de ambas as nervuras no novo
capitel. A abóbada de nós permitiu deste modo regularizar a cobertura da catedral, pese embora, a nave central surja ligeiramente mais elevada em relação às
laterais, transmitindo uma falsa sensação de igreja-salão.
A obra manuelina foi a primeira pedra num conjunto de obras realizadas no
curso do século XVI na catedral de Viseu, cujo claustro Renascentista patrocinado por D. Miguel da Silva representa, porventura, a jóia da coroa de um monumento quase milenar.

Figura 4

Claustro gótico da Sé de Viseu. ©Carlos Alves
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CONCLUSÕES
Em conclusão, apesar dos estudos levados a cabo durante os últimos anos
acerca da catedral de Viseu, que nos permitiu vislumbrar muito da sua história,
há ainda algumas peças deste magnífico puzzle que é a história que necessitam
de ser analisadas. É necessário perceber de que maneira a colina da Sé, a Cava e
a zona da Regueira, que compreende a igreja de S. Miguel, coexistiram no tempo.
É necessário dirigir as nossas atenções novamente para a acrópole e reescrever
a história daquele espaço através do recurso à arqueologia, à história e à história
da arte para percebermos qual foi efetivamente o seu papel no curso da história.
No que concerne à história da catedral, a documentação permite-nos fazer
a leitura de um templo edificado no interior de uma fortificação que começou a
ser desenhada ao largo do século XII, numa complexa teia arquitetónica composta pelo paço condal, castelo e catedral. O paço condal e o castelo perderam
importância ao longo das centúrias à medida que a cidade também foi perdendo
importância no contexto político e geográfico. Restou, somente, a catedral que
teve a capacidade de se reinventar sucessivamente apesar das contrariedades,
constituindo-se como um baluarte na defesa da cidade e da sua gente. Falta
procurar, uma fonte documental, ou realizar uma sondagem arqueológica, para
sermos capazes de enriquecer a história de uma catedral que tem tanto de enigmática, como de apaixonante.

Figura 5

Planta da catedral de Viseu: assinalado a cinza o castelo e a laranja o paço condal.
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RESUMO
No presente trabalho será tratada a cerâmica cinzenta estampilhada recolhida na Praça D. Duarte/Rua das Ameias, junto à Sé de Viseu, cuja datação e
cujas estruturas de proveniência nos indicam estarmos perante o edifício áulico
dos séculos V/VII d.C. que estaria à cabeça da diocese de Viseu. Esta cerâmica
enquadra-se no que foi descrito como Cerâmica de Imitação de Sigillata, encontrando paralelos em toda a Meseta ibérica e em alguns dos sítios arqueológicos
mais bem conhecidos. Os fragmentos estudados poderão ter respondido à procura por produtos de qualidade, numa época em que as cerâmicas finas entravam nas suas produções finais.

1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE ESTUDO
Não é possível saber com exatidão em que ano se estabeleceu a diocese de
Viseu. É de supor que possa ter sido fundada entre 561 e 572, uma vez que não é
mencionada no I Concílio de Braga. Apenas no II Concílio, realizado em 572, se
refere a presença de um bispo viseense. O bispo D. Remisol subscreve as atas
do concílio como Vesensis episcopus, logo a seguir ao metropolitano de Braga
(Vaz, 2009: 191). Reconhecendo-se a importância das atas dos concílios peninsulares para o estudo das primazias eclesiásticas, nomeadamente através da
investigação recente de J. Vilella Masana (1998) acerca da preeminência de las
dioceses hispanas em época tardo-antiga, também o Parrochiale Suevum oferece indícios sobre a formação da diocese de Viseu. Nesta fonte, escrita entre
572 e 582, menciona-se a diocese viseense e apresenta-se uma lista de treze
episcopados dependentes (Tente, 2016). A datação deste documento é duvidosa,
mas aceitando-se como provável a data mais antiga que é proposta - 569 -, esta
corresponderia à primeira menção escrita à diocese de Viseu.
Desde o início da sua fundação, a diocese teve como principal foco de atividade a cidade de Viseu, onde se localizava a sede da sua igreja e se governava o
território da sua jurisdição (Tente, 2016).
Esta investigação recaiu sobre o estudo de recipientes cerâmicos exumados
junto à Sé de Viseu, na confluência da Rua das Ameias com a Praça D. Duarte,
numa intervenção arqueológica desenvolvida pelos arqueólogos João Luís Inês
Vaz e Ivone Pedro entre 1988 e 1991. Os trabalhos, que tinham como finalidade
confirmar a existência de uma necrópole e de uma habitação romanas (Pedro,
Vaz, 1995: 343), acabaram por revelar a presença de uma construção dotada
de uma cabeceira com abside central e dois absidíolos laterais, cujas paredes
se encontravam ornamentadas com frescos a amarela, preto, azul e ocre (Vaz,
2011: 121). Esta construção terá reaproveitado materiais de construção de edifícios anteriores próximos, entre os quais pedras almofadadas e bases de colunas.
A configuração da estrutura e os espólios cerâmicos recolhidos levaram os seus
escavadores a crer estarem perante uma “igreja paleocristã” datada dos séculos
V-VI (Pedro e Vaz, 1995: 343). No entanto, os parcos dados publicados têm suscitado outras leituras; além disso, um estudo da Arqueologia da Arquitetura realizado na Varanda dos Cónegos em 2009 por uma equipa do Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC Madrid) contrariou a existência de um edifício basilical: por um lado, segundo o que demonstrou este estudo, a estrutura
estaria virada a Sul, desrespeitando uma orientação canónica Este-Oeste. Por
outro lado, a inexistência de uma zona de altar na abside central torna ainda
mais incerta a própria funcionalidade do edifício (Utrero Agudo, 2012: 588).

ABSTRACT
In the present text will be approached the grey stamped pottery collected in
Praça D. Duarte/Rua das Ameias, near to the Viseu’s Cathedral, which chronology and which arquitectural structures indicate the existence of a 5th/7th centuries aulic building which would be at the head of the diocese of Viseu. This
pottery frames in the so-called Cerâmica de Imitação de Sigillata appearing in
archaeological contexts in all the Iberian Plateau, some of them well known. The
fragments in study could have respond to the search of high quality assets in a
period in which the production of fine pottery would scarce.
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Figura 1

Planta do edifício episcopal (segundo Pedro e Vaz, 1995).
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2. A CERÂMICA ESTAMPILHADA:
BREVE RESENHA HISTORIOGRÁFICA
As primeiras informações sólidas sobre este tipo ceramológico foram apresentados por L. Caballero e J. L. Argente aquando da recolha de alguns fragmentos identificados em Manzanares el Real (Madrid), os quais classificaram
como “sigillata paleocristiana hispánica” (Caballero, Argente, 1975: 126-127).
Em 1976, E. Cerrillo adotou a denominação de “cerámica estampillada” a um
conjunto de materiais identificados em El Cortinal de San Juan (Salvatierra de
Tormes, Salamanca), reconhecendo-lhes influências das produções de Terra
Sigillata Hispânica Tardia (TSHT) do Vale do Douro e de sigillatas paleocristãs
gálicas. O autor propôs pela primeira vez uma cronologia para este tipo de cerâmica, pelo que a datou entre os séculos IV e V d.C. (Cerrillo, 1976).
Na continuidade da investigação que iniciou com J. L. Argente, L. Caballero
adotou a designação “terra sigillata hispánica tardía imitación paleocristiana”,
reconhecendo dessa forma que esta produção não devia ser considerada como
sigillata e alargando a sua cronologia até 600 d.C. (Caballero, 1985). Na mesma
linha de pensamento, H. Larrén publicou materiais exumados de La Cabeza
de Navasangil, dos quais distinguiu dois grupos: no primeiro, que denominou
como L. Caballero de “terra sigillata hispánica imitación paleocristiana”, integrou
alguns exemplares de TSHT e de cerâmica comum brunida; no segundo grupo
inseriu a cerâmica comum vulgar (Larrén, 1989: 59).
Foi a partir de finais dos anos 90 que L. C. Juan Tovar trouxe à luz novos
dados ao estudo das produções segovianas de cerâmica comum tardo-romana
imitação de sigillata (Juan Tovar, Blanco García, 1997) e cuja investigação é
atualmente o modelo de investigação mais atualizado. No seu estudo, além de
adotar a designação genérica de “Cerámica Imitación de Sigillata”, delimitou no
ocidente peninsular seis zonas geográficas - Meseta, Extremadura, Atlântica,
Noroeste, Asturiana e Alto Vale do Ebro e País Basco - em função das semelhanças e diferenças de cada território, abarcando assim a total diversidade do
fenómeno (Juan Tovar, 2012: 100). Além disso, o autor conseguiu sintetizar os
aspetos relacionados com a morfologia das peças, os tipos de cozeduras e os
esquemas decorativos estampados. Juan Tovar e Blanco García admitem que
“La proximidad de estas cerámicas comunes a la TSHT es mucho mayor de lo que
cabría pensar, tanto en formas como en decoraciones” (1997: 204), mas indicam
tratar-se de uma produção quase circunscrita ao século V d.C., podendo o repertório formal e técnico (não o decorativo) estender-se aos inícios do século VI d.C.
em contextos hispano-visigodos (Juan Tovar, Blanco García, 1997: 204-205).
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3. A CERÂMICA ESTAMPILHADA DA SÉ DE VISEU
(SÉCULOS V/VII D.C.)
Os recipientes, num número mínimo de três, foram recentemente restaurados pela empresa Archeofactu, no âmbito do projeto Estudo Interdisciplinar de
Comunidades Alto-Medievais (EICAM).
As peças apresentam pastas bem cuidadas com colorações acinzentadas, o
que resulta da sua cozedura em ambientes mais redutores. Tratam-se de peças
fechadas de média a grande dimensão e encontram-se decoradas, nas paredes
externas, com estampilhas de matrizes quadradas, semicirculares e triangulares, formando grinaldas. Estes motivos decorativos foram também combinados
com cordões plásticos dispostos de forma ondulada. Um dos vasos teria uma
pega horizontal junto ao bordo. Estes recipientes teriam como função a conservação/proteção de alimentos, podendo os de menor dimensão ter também servido como peças de ir à mesa.
Os fragmentos em questão foram recolhidos nas valas de fundação do muro
da cabeceira do edifício. Apesar de os níveis de cimentação de onde foram recolhidos nada nos dizerem acerca de questões de prestígio social, o tipo de cerâmica indica a sua utilização em contextos de elite. São, por isso, consideradas de
um bem de luxo, o que poderá direcionar para a interpretação de que possivelmente o antigo fórum romano de Viseu tenha dado lugar a espaços dominados
pelas elites urbanas e religiosas da cidade. Tendo em conta os reduzidos dados
da Arqueologia urbana, esta é somente uma linha de investigação a considerar,
já que a continuidade do fórum como centro de poder tardo-antigo não aconteceu em muitos casos, como em Mérida (Alba Calzado, Mateos Cruz, 2006), pelo
que será necessário provar se existiu uma continuidade ou uma rutura. Futuras
investigações ditarão se o edifício absidado se trata da primitiva basílica suevo-visigoda ou de uma outra estrutura de carácter religioso cuja funcionalidade
não está ainda bem determinada. Por consequência dessa indefinição, as opções
metodológicas a adotar para um estudo mais exaustivo serão pensadas de modo
a confirmar ou refutar a possibilidade de o conjunto episcopal alto-medieval de
Viseu ter estado localizado fora das muralhas urbanas, possivelmente em São
Miguel de Fetal (Tente et al., 2017), o que significaria que o centro de poder teria
sido transladado para a parte mais alta da cidade.
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Figura 2

Cerâmicas estampilhadas de Viseu (fotografia de Archeofactu).

4. CONCLUSÕES: INTEGRAÇÃO CULTURAL E PARALELOS
Os fragmentos de cerâmica estudados integram-se culturalmente no horizonte da Cerâmica de Imitação de Sigillata (CIS) enquadrável numa cronologia
que compreende a 2ª metade do século V e os finais do século V/inícios do VI
d.C. (Juan Tovar, 2012: 123). No entanto, é possível que neste contexto a sua
cronologia se possa integrar entre os séculos VI e VII, uma vez que data desta
última centúria a maioria das cunhagens de moedas de Viseu, o que atesta o seu
papel como centro de tributação (Martín Viso, 2008: 187).
Em termos gerais, este tipo ceramológico caracteriza-se pela presença de
decoração estampilhada nos fundos e/ou nas superfícies externas das peças
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e pela produção de formas relativamente semelhantes às formas de algumas
séries de sigillatas tardias - daí a sua designação (Grilo, 2014: 85). A existência
de várias oficinas associadas a este tipo de produção levou a que, dependendo as
zonas, se observem produções com características próprias, mas que não fogem
à família tipológica das cerâmicas finas. Os padrões ornamentais estão muito
vinculados às correntes decorativas da TSHT, incluindo as técnicas empregues
nos fragmentos em estudo, das quais se destaca a estampilhagem. Através da
produção de CIS, as oficinas tentavam simplesmente satisfazer a procura de
produtos de qualidade, “una respuesta multiterritorial a la carencia de un producto
básico en las manufacturas de la época como fue la TSHT. (…) casi todas ellas con
independencia de su origen, acaban formando parte de manera más o menos directa,
de una única respuesta a un mismo problema: la paulatina desaparición de la gran
vajilla fina peninsular de la época” (Juan Tovar, 2012: 97-98). Estas produções
encontram-se difundidas por toda a Meseta e apresentam claras ramificações
até à Extremadura espanhola, no centro e norte de Portugal, na Galiza e no alto
Vale do Ebro (Juan Tovar, 2012: 124). Alguns núcleos populacionais localizados
nestas regiões poderiam concentrar oficinas que parecem ter dado lugar à formação de centros de produção, cujo âmbito de difusão ultrapassaria o estritamente local.
As circunscrições regionais definidas como centros produtores desta cerâmica de imitação por Juan Tovar (2012) indicam que os fragmentos cerâmicos
estampilhados recolhidos na Sé de Viseu integram a faixa atlântica do ocidente
peninsular, onde estão incluídas as oficinas de Cerâmica Cinzenta Tardia de
Braga e as cerâmicas de imitação alaranjadas de Conímbriga. No entanto, são
evidentes as semelhanças estéticas e formais que a cerâmica de Viseu exibe
com as produções estampilhadas da Meseta. A cerâmica de imitação mesetenha, assim como a cerâmica de Viseu, exibem pastas bem depuradas predominantemente cinzentas e cozidas em ambiente redutor, observando-se uma forte
preponderância de formas fechadas para servir à mesa, cozinhar e conservar
alimentos, além de algumas taças de perfil aberto. Por vezes, as peças apresentam paredes brunidas ou alisadas que lhes confere um toque quase metálico.
Apesar de a estampilhagem ser a técnica de decoração mais frequente, nota-se
também a presença de incisão e de cordões plásticos, por vezes combinando-se
mais do que um método decorativo.
Os motivos, estampados através de um molde, têm paralelos diretos com
cerâmicas que foram recolhidas em sítios espanhóis como Salvatierra de
Tormes (Cerrillo, 1976); Cabeza de Navasangil (Larrén, 1989); La Torrecilla
(Lucas et alii., 1982); Monte Cildá (García Guinea et al., 1973); e Las Lagunillas
(Centeno et alii., 2010). Além dos sítios referidos, o mesmo tipo de cerâmica

aparece também no Castro do Tintinolho, na Guarda (Tente, Martín Viso, 2012).
A recolha de 4 fragmentos de cerâmica estampilhada no Castro do Tintinolho,
datados da 1ª metade do século VII d.C. por associação a um conjunto de tremisses aí identificados e por comparação com vários sítios do vale espanhol
do Douro - sobretudo nas províncias de Salamanca e Segóvia -, sugere que a
produção de cerâmica estampilhada de grande qualidade se deve à presença de
aristocracias (Tente, Martín Viso, 2012: 66), pelo que o seu consumo se encontra particularmente vinculado a núcleos urbanos e periurbanos (Juan Tovar,
Blanco García, 1997: 204).
Duas hipóteses podem justificar as similaridades que ocorrem entre as cerâmicas estampilhadas de Viseu e as da Meseta. Em primeiro lugar, não se deve
descartar a possibilidade de a cerâmica estampilhada de Viseu ter sido produzida num atelier menor de componente mais localista, ao contrário do que aconteceu com os grandes centros produtores de Braga e Conímbriga (Juan Tovar,
2012: 117). Por outro lado, poderemos estar perante um conjunto de artesãos
itinerantes que viviam de produções mais limitadas fabricadas especialmente
para os centros de consumo. Parece conveniente afirmar que a cerâmica estampilhada de Viseu terá correspondido essencialmente a um reflexo material
caracterizado por várias influências e estilos, os quais se expressam em espaços e mercados regionais autónomos.
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RESUMO
O presente artigo serve de reflexão sobre a importância que o Couto da
Regueira teve na organização do urbanismo viseense dos séculos XI e XII. Estes
séculos foram determinantes na afirmação da cidade no contexto político, primeiro com a conquista da cidade aos muçulmanos, em 1058 e, depois, com a instalação da corte condal liderada, a partir de 1109, por D. Henrique e D. Teresa
promovendo a revitalização urbana da colina da Sé. Com efeito, o artigo estruturar-se-á em três momentos: a definição geográfica da Regueira, a importância
do espaço na afirmação urbanística da cidade de Viseu e, por fim, partindo da
inicial definição geográfica, conhecer os vestígios materiais identificados pela
arqueologia capazes de reconstituir aquela área.

1. A REGUEIRA: A DELIMITAÇÃO DE UM ESPAÇO
Face ao atual núcleo urbano, a Regueira pode ser considerada como um
ponto periférico na cidade de Viseu. Contudo, o papel secundário que hoje em
dia possui na urbe viseense, contrasta com a importância que o espaço possuía
na Alta Idade Média.
No contexto da cidade romana de Vissaium, altamente organizada, cujo epicentro se localizava na colina da Sé, com o fórum a centralizar toda a vida política, religiosa e comercial, na acrópole, a Regueira era, um espaço crucial no
desenvolvimento urbano. Portanto, surge a dúvida: sendo a colina da Sé o epicentro da urbe, por que razão a Regueira se converteu num espaço de dinamização urbana no século XI? Podemos considerar que a queda do Império Romano
e as invasões que assolaram a cidade nos séculos seguintes ditaram uma nova
ordem, política, militar e social na colina da Sé. Face a estes novos pressupostos,
a Regueira, protegida pela decadente muralha romana ganhou, gradualmente,
preponderância na ascensão urbana de Viseu, ao ter sido o palco para a construção da secular igreja de S. Miguel durante o século IX, revelando-se fundamental para a consolidação do Cristianismo na cidade de Viseu. A presença deste
foco de religiosidade, ainda para mais com o importante peso histórico, que lhe
está agregado ao ser a última morada dos reis Visigodos, poderá ter contribuído
de forma significativa, para Fernando Magno, quando conquistou a cidade em
1058, pretender devolver-lhe a dignidade episcopal. Neste sentido, a concessão
da carta de couto à Regueira teve o propósito de promover o povoamento e a
consequente regeneração urbana.
Contudo, a partir do momento em que os condes D. Henrique e D. Teresa
decidem levar por diante o seu plano de reformulação da acrópole, com a construção da catedral românica, a igreja de S. Miguel adquiriu um papel secundário
(Saraiva, 2010; Alves, 2015; Fernandes, 2016). Sabemos ainda que, durante o
século XII, o prior S. Teotónio se deslocava semanalmente à igreja de S. Miguel
para celebrar missa, demonstrando deste modo, a importância que o templo
possuía na orgânica religiosa da cidade (Nascimento, 2013)
Neste sentido, desenvolveram-se as primeiras considerações acerca da origem da cidade elaboradas por Amorim Girão (Girão, 1925) e Orlando Ribeiro
(Ribeiro, 1971). Com efeito, Amorim Girão considera a Regueira e a colina da Sé
como os principais núcleos do desenvolvimento urbano. Por outro lado, Orlando
Ribeiro considera o topónimo Regueira, um local de afluência de águas intermitente e modesto resultante de um pequeno ribeiro ou fontanário (Ribeiro,
1971: 224). Para tal, deve ter contribuído, significativamente, a presença da
fonte de Santa Cristina e, muito provavelmente, do “rio merdeiro” designado na
época moderna por “rio do Bom Nome”. O mesmo autor levanta outra questão

ABSTRACT
The present article is a reflection on the importance of Couto da Regueira in
Viseu’s urban planning of the 11th and 12th centuries. These centuries were decisive to the self-assertion of the city in the political context, first with its conquest
to the Muslims in 1058 and then with the settlement of the Counts Court, headed by Henry and Teresa, in 1109, promoting an urban renewal of the cathedral
hill. The article will be structured in three moments: the geographic definition
of Regueira, the importance of space in the urban development of Viseu and,
finally, starting from the initial geographical definition, to know the material
remains, identified by archeology, capable of reconstituting that area.
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relacionada com a problemática da toponímia. Com efeito, a Rua da Regueira
correspondia, na Idade Média, não só ao arrabalde, mas também a um arruamento que dava continuidade à rua do Gonçalinho, em direção a S. Miguel, afirmando-se, deste modo, como o principal eixo desse mesmo arrabalde (Ribeiro,
1971: 225). No decorrer da Idade Média, o arrabalde da Regueira expandiu os
seus limites para nascente abrangendo, inclusivamente, o bairro da Prebenda
numa intrincada malha urbana. Neste capítulo, destaca-se a Rua das Olarias,
na atual Rua João Mendes, enquanto espaço dedicado exclusivamente a mesteres. No decurso do século XVIII, a Rua da Regueira absorveu a antiga Rua das
Olarias que desembocava na praça de Santa Cristina (Castilho, 2012: 62).
Em suma, o arrabalde da Regueira, delimitado a sul, pelo murus veteris
(muralha romana do séc. IV), desenvolver-se-ia, inicialmente, entre a Rua de
Gonçalinho e a igreja de S. Miguel, para, ao longo dos séculos, e à medida que
a cidade foi crescendo, alargar a sua esfera de influência e estender-se desde o
Largo de Santa Cristina até ao Bairro da Misericórdia juntamente com toda a
urbanização da Avenida Capitão Silva Pereira que abrange a rua e o bairro da
Prebenda.

Sé viseense. As mais recentes escavações arqueológicas realizadas no adro da
igreja de S. Miguel, apontam para a existência de um edifício religioso de relativa importância. Ele persistiu até ao século XVIII, momento em que foi reedificado uns metros atrás em relação ao templo primitivo culminando no exemplar
de arquitetura que hoje em dia subsiste (Alves, 2015; Alves, Tente, 2017)
Todavia, a partir do século XII, a cidade de Viseu cresceu em torno da nova
catedral, no topo do Morro da Sé, definindo o urbanismo a partir de então e
votando a Regueira para o estatuto de arrabalde. Este estatuto acentuar-se-ia
séculos mais tarde quando foi edificada a Muralha Afonsina. Desde então, o
espaço foi fortemente urbanizado encontrando-se nesta área diversas tipologias de habitação associadas a quintais e espaços de cultivo, garantindo, desta
forma, uma agricultura de subsistência para as famílias que ali habitavam. No
cadastro populacional do Reino levado a cabo em 1527, o arrabalde da Regueira
contava com uma população de 35 residentes. Isso deve-se ao facto de existir,
paredes meias com a Rua da Regueira, uma outra rua destinada, exclusivamente, a mesteres designada por Rua das Olarias. As fontes documentais revelam ainda, que o pintor Vasco Fernandes possuía um conjunto de propriedades
na Regueira vendidas, posteriormente, a Amadis Tavares que procedeu à divisão do terreno e da respectiva casa às suas filhas: Guiomar e Violante3.
À medida que avançamos no tempo, a rua não perdeu importância na malha
urbana da cidade de Viseu, uma vez que ela permitia fazer a ligação entre o
Largo de Santa Cristina e o largo das Freiras ou Santo António, constituindo-se,
portanto, como um importante eixo de circulação.

2. O COUTO DA REGUEIRA NA AFIRMAÇÃO DA URBE VISEENSE
Uma carta de Couto era, na sua essência, uma carta de foros e privilégios,
doado por um monarca ou senhor às instituições eclesiásticas para criarem um
domínio fundiário imune e isento de impostos. Os privilégios recaíam sobretudo,
na isenção da jurisdição régia e na possibilidade de ficarem livres de obrigações
militares como as hostes e os fossados (Dias, 1996: 275). Portanto, podemos ver
a atribuição de cartas de Couto como uma medida determinante para o povoamento do território, revelando-se uma estratégia eficaz na gestão do espaço
durante o período medieval. Nesta matéria, Viseu não foi exceção. A posição
estratégica da cidade no xadrez geopolítico e geoestratégico foi determinante
desde a sua origem. De igual modo, a preponderância geográfica revelar-se-ia
crucial, entre os séculos X e XII, como o momento que definiu os primeiros traços para a construção da cidade medieval de Viseu.
A Regueira redefiniu-se, eventualmente, durante o século XI no momento em
que a cidade foi reconquistada aos muçulmanos, por Fernando Magno, em 1058.
O rei Cristão outorgou à catedral, entre 1058 e 1065, o couto da cerca velha de
Viseu localizado entre a Regueira e a atual igreja de S. Miguel (Saraiva, 2010:
20). O couto foi confirmado pelos condes D. Henrique e D. Teresa, em 1110, à
catedral, reforçando a importância do espaço na urbe viseense. Até à definitiva
implantação da catedral na acrópole por iniciativa dos condes, a Regueira pode
ter acolhido, nos primeiros momentos da cristianização da cidade, a primitiva

3. A REGUEIRA: AS MEMÓRIAS MATERIAIS
Os vestígios arqueológicos conhecidos nesta área compreendida entre a Rua
do Gonçalinho, Largo e Rua da Prebenda, Rua João Mendes e S. Miguel do Fetal,
apontam para que, desde o séc. I, esta tenha sido uma das zonas privilegiadas
da cidade romana de Vissaium para a edificação da sua área habitacional. Não
será estranho, assim, que um dos eixos viários principais da cidade romana, o
decumanus maximus, atravesse esta área (Vaz, Carvalho, 2009). O único testemunho material desta via foi efetuado durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico efetuados no âmbito da abertura de valas, em 1999, para
a colocação de infraestruturas nas ruas do Gonçalinho, Prebenda e Escura.
Tratava-se de um conjunto de lajes em granito identificadas ao longo do troço da
3 ADVIS/COL/PERG/000138 - 1542-01-14 - Emprazamento em três vidas que faz o Cabido de Viseu a Amadis
Tavares e mulher Maria de Almeida de umas casas à Regueira, que foram de Vasco Fernandes pintor, que o mesmo
Amadis Tavares comprara e em que desejava fazer benfeitorias, após vedoria por Francisco de Cáceres, mestre-escola, e João Mesquita cónego, pelo foro de 100 rs. às terças do ano e 2 caqpões por S. Martinho.
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Rua do Gonçalinho compreendido entre a esquina da Rua Capitão Silva Pereira
e a da Rua da Prebenda (Carvalho, Valinho, 2001: 57-58, ests. XVIII-XIX). No
entanto, a maioria dos vestígios referem-se a estruturas habitacionais. Destas,
a mais evidente, pelo seu estado de preservação e área de estudo, é a insula da
Rua da Prebenda 70-724 (Santos et al, 2015) que não só confinava a norte com
o decumanus maximus, como também parece confinar com um cardo minus a
oeste. Trata-se de uma insula que estaria certamente relacionada com o decumanus maximus. No entanto, a grande soleira do compartimento 2 faz supor
um espaço livre a oeste que se deve relacionar com a possante e maciça estrutura em opus signinum que ocupava grande parte da atual Rua da Prebenda
(Carvalho, Valinho, 2001: 58-59, est. XX). Talvez também relacionados com
este grande “páteo” se deverão relacionar as estruturas recentemente identificadas no lado oeste da Rua da Prebenda (nº 53) (Beja e Costa, 2016). Os trabalhos arqueológicos aqui efetuados, colocaram a descoberto um tanque em opus
signinum truncado a sudeste, conservado em cerca de 1,00 m de comprimento e
0,70 m de largura. Com 0,10 m de espessura, apresentava um rebordo com 0,12
m; de largura média e uma inclinação no sentido noroeste / sudeste. O facto
de este tanque se apresentar truncado, permitiu a observação da sua base de
assentamento composta por pequenos seixos de rio. Este tanque encostava a
sul/sudoeste a um muro com cerca de 0,40 m de largura. A sudoeste, e a menos
de 0,50 m, de distância identificou-se ainda parte de uma estrutura composta
por uma fiada de pedras longas toscamente afeiçoadas, cujos espaços intercalares eram ocupados por pedras de menor tamanho e cerâmica de construção
(sobretudo tégulas). Estas pedras longas foram colocadas ao alto sobre o seu
lado maior, definindo a face exterior de uma estrutura interpretada como conduta (Beja e Costa, 2016). O espólio exumado coloca a utilização deste espaço
na segunda metade do séc. I (Figura 2).

Figura 1

4

Jorge Adolfo Marques e Fátima Eusébio interpretam estes vestígios como restos de lojas relacionadas com a
parte comercial do fórum que colocam no Largo da Prebenda (Marques, Eusébio, 2007: 69).

Mapa da cidade romana de Viseu com os principais vestígios arqueológicos até agora
identificados.
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A presença de opus signinum tem sido, aliás, uma constante nos trabalhos da
zona da Prebenda com especial relevo para o grande bloco descontextualizado
que surgiu no edifício nº 47 (Carvalho, 2003). Em praticamente todos os trabalhos arqueológicos desta zona, têm sido identificadas estruturas relacionadas
com a condução de águas, o que poderá indiciar a proximidade de lençóis de
água subterrâneos, mas também, talvez a proximidade de umas termas.
Um outro conjunto de vestígios de grande importância para compreensão do
tecido urbano desta parte da cidade, foi feito entre 2005 e 2006 na área próxima a NO da Igreja de S. Miguel do Fetal. Os trabalhos arqueológicos efetuados
tiveram essencialmente o intuito de fazer um diagnóstico, aguardando-se um
estudo mais completo de toda esta área (Carvalho, 2007; Santos et alii, 2016).
Em termos genéricos, pode-se afirmar que existia um conjunto de estruturas
murárias, provavelmente uma insula e um edifício público(?) muito próximos do
decumanus maximus com a mesma orientação da insula da Rua da Prebenda,
70-72 (Vaz, Carvalho, 2009: 44). Cerca de 50 m a oeste surgiu um largo tanque
revestido por opus signinum com 5,30 m x 4,60 m. Estamos quase certos que
este estará relacionado com umas termas.
Por último, de referir que trabalhos recentemente efetuados na Casa das
Bocas, na Rua João Mendes, não revelaram quaisquer vestígios de estruturas
nem espólio da época romana, o que vem sublinhar a ideia de que o desenho
urbano desta zona da cidade de Viseu obedeceu ao eixo estruturante que é a
Rua do Gonçalinho (decumanus maximus) (Carvalho, 2016). Deste modo, as
construções desenvolver-se-iam ao longo desta via que desembocava a sul numa
das mais importantes, senão a mais importante, necrópole romana da cidade: a
necrópole de S. Miguel (Vaz, Silva, 1985: 46).
Toda esta área sofreu, nos finais do séc. IV, uma importante remodelação
com a edificação da possante muralha que reduziu o perímetro urbano, deixando de fora toda a área de S. Miguel do Fetal e do Loteamento do Quintal.
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Figura 2

Estruturas identificadas na Rua da Prebenda nº 53. - Eon, Indústrias Criativas, Lda.
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RESUMO
A primeira menção à diocese de Viseu data de 572, mas é possível que sua a
constituição tenha ocorrido durante a primeira metade do século VI. A definição do território diocesano é um tema que ganhou cada vez mais importância
na relação de forças entre as várias sedes episcopais e na sua relação com as
respetivas sedes metropolitanas.
Viseu, estava integrado no território lusitano, liderado por Emerita, contudo,
após a constituição do reino Suevo (411-585), passou a integrar o espaço metropolitano bracarense. Após a conquista do reino suevo por Leovigildo retomou a
tutela de Emerita.
O presente artigo visa abordar a definição das fronteiras diocesanas e
traçar um esboço da sua evolução, partindo da organização administrativa
romana e baseando-se nas diversas fontes disponíveis tais como os concílios,
o Parrochiale Suevum e os dados da arqueologia. Destaca-se na evolução dos
limites da diocese, a alteração do território viseense motivada pela criação da
diocese de Caliabria, ocorrida na primeira metade do século VII.

1. INTRODUÇÃO
O primeiro concílio peninsular de que há registo realizou-se em Elvira
(Vilella, 2005) e nele participaram vários prelados entre os quais o de Ossonoba
(Faro) e um presbítero de Bracara (Braga). Começava-se então definir a geografia diocesana peninsular e as formas de organização da Igreja. Esta organização
fundava-se na estrutura administrativa imperial romana desenhada durante o
governo de Diocleciano. O decalque da estrutura foi decidido no I Concílio de
Niceia e reafirmada, no caso hispânico, nas atas dos concílios de Elvira y no I
Concílio de Zaragoza. Desta maneira, as sedes episcopais agruparam-se por
província e estariam sob a autoridade do bispo metropolitano, cuja sede coincidia com a capital provincial. Na Lusitânia a proeminência episcopal estava
correlacionada com Emerita (Mérida), circunstancia que explica o papel predominante do bispo emeritense nos concílios de Arlés, Sárdica, ou no I Concilio de
Toledo (Vilella, 1998).
Até 561, data de realização do I Concílio de Braga, há registo da realização de
mais sete concílios todos reunidos fora do reino suevo. O primeiro concílio realizado em atual território português ocorre em Bracara e juntou oito bispos da
província galega, o rei suevo Ariomiro e de vários presbíteros e diáconos (Vives,
1963, p.65). As atas desta reunião não indicam a proveniência dos bispos, mas
através do segundo concílio bracarense (572) é possível verificar que as dioceses
presentes foram: Bracara, Iria, Dume, Conimbriga e Britonia. Há, todavia, três
bispos para os quais não se consegue saber qual a sua diocese. Para C. Torres
Rodriguez estariam certamente representadas também as dioceses de Lucus
(Lugo) e Magnitense e dois dos três bispos cuja origem é desconhecida deveriam
ser os líderes dessas sedes (Torres Rodriguez, 1977: 274). Fica assim por saber
se o terceiro bispo poderá ou não ter sido a antístite de Viseu. Seja como for a
diocese nessa data estaria já estabelecida.
Quando se celebrou o I Concílio de Braga (561), a rutura da antiga unidade da
igreja lusitana já se havia produzido devido à incorporação na diocese de Braga,
criada no século IV (Díaz, 2000: 403-404), dos bispados de Viseu, Lamecum
(Lamego), Conimbriga (Condeixa-a-Velha) e Egitania (Idanha-a-Velha), que deveriam ter dependido do metropolitano de Emerita (Cordero, s.d.). Para além disso,
a não comparência de outros bispos lusitanos no I concílio de Braga pode estar
relacionada com o facto de apenas a partir da conversão do rei e da corte sueva
ao catolicismo, a sede bracarense ter legitimidade política para se apropriar das
dioceses dependentes de Mérida que se encontravam integradas no reino (Díaz,
2011: 193-194).
Passados tantos séculos e com base na escassa documentação sobrevivente,
não é fácil definir os limites do território diocesano antigo de Viseu e traçar a
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The conversion of the Visigoth Court to Catholicism and a reorganization of the
territory made Viseu return to the Emerita metropolis.
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its evolution, starting with the Roman administrative organization and using
the various sources available, such as the councils, the Parrochiale Suevum and
archaeological data. It is of mention the changes of the Viseu territory as result
of the creation of the Caliabria dioceses in the first half of the seventh century.

DO IMPÉRIO AO REINO

182

183

evolução da sua configuração (Tente, 2017). Ainda assim o exercício pode ser
feito analisando fundamentalmente a documentação escrita, já que não se conservam evidências materiais diretas desses limites. Um dos documentos mais
valiosos para a perceção da organização espacial e administrativa da Igreja no
reino Suevo é o denominado Parrochiale Suevum. A datação deste documento é
controversa, mas aceitando-se como provável a data mais antiga que é proposta,
569, esta corresponderia à primeira menção escrita à diocese de Viseu. Na versão manuscrita do documento, que foi estudada por P. David, está associado
um texto introdutório que recorda um suposto concílio realizado em Lugo, em
569, cujas atas não se conservaram (David, 1947: 3-7). P. Diáz não contesta a
veracidade da realização do concílio de Lugo, mas defende que tal não implica
que ali tivesse sido redigida a lista do Parrochiale Suevum. A seu ver o elenco de
dioceses e igrejas do reino suevo deve ter sido compilado numa data intermédia
entre a conversão católica do reino suevo e o fim da vida de S. Martinho (Diáz,
2011: 192-193).

que se apoiaria o próprio reino suevo, particularmente no eixo das sedes episcopais de Bracara e Lucus (Díaz, 2011: 229-230).
A conquista visigoda do reino suevo derivou, anos depois, no regresso das
dioceses perdidas à unidade da igreja lusitana. Assim, os bispos de Viseu,
Conimbriga, Lamecum y Egitania, que haviam estado integrados na diocese
metropolitana de Bracara, regressaram ao controlo do metropolitano de Emerita.
A reunificação da igreja lusitana não foi, porém, isenta de problemas, já que antigos limites diocesanos gerou tensões ao nível da definição dos territórios e seus
limites. Exemplo disso é a reclamação realizada pelo bispo Sclúa de Egitania
face ao Justo de Salmantica, que aproveitou a restituição da antiga administração territorial lusitana e exigiu o retorno de parte da circunscrição da Egitania
que ainda estava sob o controle da diocese de Salamanca. Esta contenda, descrita no cânon VIII do Concilio provincial de Mérida de 666, foi resolvida a favor
do bispo Sclúa, tendo-se determinado que os limites entre ambas as dioceses
seriam verificados por inspetores (Vives, 1963: 330-332). A situação não era
para a diocese de Salamanca uma novidade, se atendermos à referência sobre
a delimitação provincial, presente na Discriptio Hispaniae conservada no Ars
Gromatica siue Geometria Gisemundi, (Olestí Vila, Andreu Expósito, 2016: 365368). Este caso, também similar à reincorporação da circunscrição eclesiástica
da Carpetania na antiga província Carthagienense tratada no XII Concílio de
Toledo (Vives 1963, 380-410), parece refletir o interesse que a Igreja tinha em
manter uma administração territorial diocesana com limites precisos.
Apesar disso, as fronteiras entre as dioceses devem, todavia, ser percecionadas como tendo espaços territoriais onde nenhum prelado, de facto, exerceria
jurisdição. A relação da maioria dos territórios com a cidade episcopal deveria ter sido intermediada pelas elites locais. A capacidade de vigilância episcopal far-se-ia, neste contexto, em zonas limitadas, uma espécie de ilhas, que se
desenham com base na sua capacidade de fundar espaços religiosos ou, mais
genericamente, nas ligações políticas que conseguiam estabelecer. Estas, provavelmente, mais do que da sua iniciativa, dependeriam da maior ou menor conveniência que as elites locais veriam nesta ligação (Tente, 2017).
No século VI, Viseu estava circundado pelos territórios das dioceses de
Lamecum, Bracara, Salmantica, Egitania e Conimbriga/Aeminium (Coimbra). Esta
geografia administrativa é definida em grandes traços pouco preciso, já que não
é possível reconstituir com total certeza os limites entre as diversas dioceses.
Não obstante, se tivermos em conta que durante o período suevo-visigodo se
manteve, aparentemente, a prática agrimensora romana (Olesti, Andreu 2016),
justifica-se propor limites fundamentados, em grande parte, na análise da orografia e da hidrografia.

2. A DEFINIÇÃO DO TERRITÓRIO, VIZINHOS E FRONTEIRAS
Como referido, a divisão provincial eclesiástica da Península Ibérica decalcou
a divisão provincial romana resultante de reforma levada a cabo pelo imperador
Diocleciano. No caso da Hispânia, esta transformação supôs o establecimiento
de novas províncias: Gallaecia y Carthaginiensis, que se sumavam às anteriores
da Baetica, Tarraconensis e Lusitania. Estas cinco provincias, conjuntamente
com as das Insulae Baleares y Mauritania Tingitana conformavam a Diocesis
Hispaniarum, cuja capital foi fixada Emerita (Lomas Salmonte, 2002: 19-23).
Este esquema, replicado pela administração eclesiástica hispana peninsular, a
partir do século siglo IV (Vilella 1998), foi também respeitada por suevos, vândalos e alanos, quando repartiram a península em 411 (Arce, 2005: 191-192). Não
obstante, esta administração territorial não se manteve invariável com o tempo,
foi-se alterando diversas vezes durante o período suevo-visigodo por diferentes
razões. No caso lusitano, cabe destacar a rutura na administração territorial
episcopal ocorrida na segunda metade do século V, motivada pela consolidação
do reino suevo na área noroeste da Península Ibérica. (Cordero Ruiz, s.d.). A hierarquia eclesiástica tentou impedir a quebra do antigo ordenamento territorial
romano, instando, no ano de 483, o papa Simplício ao bispo emeritense Zenón
a que estabelecesse relações diplomáticas com a corte sueva para tentar restabelecer a unidade da igreja lusitana (Thompson, 1982: 201-202). Esta situação
seria coetânea do processo de desarticulação do sistema romano de civitates
e da aparição uma nova rede urbana, definida pela proeminência das cidades
episcopais (Figura 1) (Franco, Cordero Ruiz, s.d.). Estas eram núcleos chave em
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A nordeste, o espaço de fronteira com a diocese de Lamecum, deveria estar
estabelecido pelo arco definido pelas serras da Arada, Montemuro e Leomil,
integrando Viseu espaço como Alto Paiva, que, como constatou M. A. Vieira
seriam territórios de frouxo controle episcopal (Vieira, 2004, 2009).
A fronteira a Norte, com Bracara, poderá tido duas configurações que dependem do entendimento e da continuidade dos antigos limites provinciais romanos.
P. C. Carvalho (2017: 247) tem vindo a defender que a Lusitânia ultrapassava o
limite do Douro, integrando um espaço, hoje transmontano, que corresponderia
ao território dos Banienses. Esse território corresponderia a um espaço que se
situava entre o rio Tua, situado a ocidente, integrando todo o vale da Vilariça.
A fronteira a norte passaria a sul da Serra de Bornes, estando estabelecia pela
Ribeira de Zacarias, atravessava o vale do rio Sabor e seguiria em direção ao
atual Douro internacional, passando a sul da Serra de Navangil. Ao aceitar-se
esta geografia romana tardia, seria então lógico que a constituição da diocese
viseense, em contexto provincial lusitano, tivesse integrado também este território, que seria então limitado pelo rio Tua, fazendo fronteira a leste e a norte
com a diocese de Bracara e a Ocidente com Salmantica, estando a fronteira estabelecida pelo rio Douro, que ainda hoje é fronteira entre Portugal e Espanha.
A leste, a fronteira com a vizinha diocese de Salmantica é talvez a mais difícil
de definir. Poderia estabelecer-se pelo alinhamento das bacias hidrográficas do
rio Águeda, da Ribeira de Tourões e do rio Côa, no seu curso mais a montante
(correspondendo ao espaço que atualmente se integra no concelho do Sabugal).
É também verosímil que o confim fosse mais a oriente, passando nas proximidades de Cidade Rodrigo. As dúvidas subsistem, mas parece óbvio que também nesta zona haveria muitos territórios (e certamente espaços religiosos) à
margem da efetiva tutela do poder episcopal (Martín Viso, 2008b, 2009; Tente,
2009, 2010; Tente, 2012).
A Sul e a Sudeste, o episcopado viseense deve ter estado separado dos territórios da diocese de Egitania pelas montanhas da Serra da Estrela e do Açor, as
quais constituem ainda hoje, uma significativa barreira física. Todavia, na região
do Côa, a diocese de Viseu e, posteriormente, de Caliabria (Almendra, Vila Nova
de Foz Côa), limitaria com o território de Egitania na área da meseta da Guarda/
Sabugal, adscrita em época romana a los Ocelenses Lancienses. Seguramente
esta região deve ter caído sob a jurisdição do bispado egitaniensis, após a desarticulação do padrão de ocupação tardorromano (Cordero Ruiz, s.d.).
A Oeste da diocese de Viseu, situava-se a de Conimbriga, cuja sede episcopal
estava já estabelecida em Aeminium. A passagem da sede de Conimbriga para
Coimbra terá ocorrido em data anterior a 561, uma vez que o bispo D. Lucécio,
que esteve presente no I e no II Concílio de Braga, aparece designado como

Colimbriensis ecclesiae episcopus (Vives, 1963: 85 e 138). Apesar do limite entre
estes territórios diocesanos não ser fácil de estabelecer, é verosímil que a fronteira fosse definida pelo eixo das serras do Buçaco-Alhadas. Estas constituem-se como uma fronteira natural, a leste da qual, ainda no século X, se reforçavam interesses patrimoniais das elites viseenses (Real, 2005, 2014). A sustentar
esta hipótese está também o facto de a ligação entre Viseu e Coimbra se fazer
pela antiga estrada romana que, da primeira, tomava a direção da Bodadela
(Oliveira do Hospital) e daí para Coimbra. A estrada Viseu - Coimbra só seria
construída no século X (Catarino, 2008).

Figura 1

Proposta de limites da diocese de Viseu considerando o território do Banienses, situado a norte
do Douro.
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Figura 2

Proposta de limites da diocese de Viseu excluindo o território dos Banienses.

3. AS IGREJAS DEPENDENTES DE VISEU
O Parrochiale Suevum é o único documento que refere igrejas dependentes das
dioceses primordiais. Ainda que possamos considerar que o documento original
possa ter vindo a ser aletrado e acrescentado ao longo dos séculos que separam
a sua suposta redação e as cópias que chegaram atá aos dias de hoje. Todavia,
a fonte não permite aceder ao mapa de distribuição das igrejas dependentes de
cada diocese e muito menos possibilita definir territórios de cada igreja4 . Esta
lista de dioceses e de igrejas tem vindo a ser entendida como reflexo da capacidade fiscal e governativa do reino suevo (Mattoso, 1985). Apesar de o nome pelo
qual o documento ficou conhecido, as igrejas mencionadas na lista não foram
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assinaladas como dependentes de uma diocese, nem possuindo circunscrição
territorial claramente definida. Isto é, não são paróquias, tal como se entendeu
a partir do século XII. Trata-se de ecclesiae e ecclesias que in vicino sunt, expressão que levou à assunção de que seriam igrejas paroquiais. O sinónimo de paróquia no século VI e nos seguintes não tem um sentido inequívoco. O que define
o seu sentido acaba por ser o contexto em que aparece a expressão. É por isso
é abusivo considerar o documento como referente a uma relação de paróquias
tal como esta é entendida no sentido de circunscrição territorial religiosa (Diáz,
1998: 37). Nesta assunção, o Parrochiale Suevum deve ser visto como “um testemunho de igrejas (ou inclusive territórios) cuja administração e a direta jurisdição competia à diocese” (Diáz, 1998: 37)5. As ecclesiae parochialibus mencionadas nos cânones 5 e 6 do II concílio de Braga difeririam das restantes ecclesiae
e basilicae na medida em que deveriam ter um carácter público, ou seja, estavam submetidas à autoridade diocesana. Destas divergiam ainda os mosteiros
e outras estruturas cenobíticas que poderiam, ou não, estar também integrados
na estrutura diocesana, e que em alguns casos constituíram por si só uma diocese tal como ocorre com Dume. Foi P. David que desenvolveu o mais profundo
estudo sobre este documento e comprovou que o mesmo era constituído por
igrejas fundadas pelos bispos ou sob a sua autoridade e não por basílicas ou
oratórios fundados nas antigas villae (David, 1946). Também M. de Oliveira tentou comprovar que as “paróquias” do texto suevo fossem fundadas por bispos
e que as paróquias do período da reconquista procedessem de espaços religiosos privados e de igrejas monásticas. Para ele a paróquia, mesmo a sueva, era
entendida como um espaço territorial dotado de igreja e sobre o qual o pároco
tinha jurisdição, ou seja, julgou que as igrejas suevas partilhavam dos mesmos
atributos que as paróquias viriam a assumir após o século XI (Oliveira, 1950).
Também A. de Jesus da Costa, através da análise que efetuou do censual da
diocese de Braga, demonstrou que havia uma correlação entre as igrejas suevas do Paroquial e os arcebispados dos séculos XI e XII, (Mattoso, 1985: 40).
A. de Almeida Fernandes também defende, para o território a norte do Douro,
a relação das igrejas do Parochiale Suevum como as terras do século XI e XII.
Contudo, para as áreas a sul daquele rio, onde a rede de igrejas seria mais dispersa, o autor defendeu que não teria havido permanência das circunscrições.
Por fim propôs um mapa com a localização de vários topónimos do Parrochiale
Suevum (Fernandes, 1968). Não obstante o seu valor, muitas das localizações
de topónimo foram já contestadas e algumas são comprovadamente erróneas
como a que se aponta sobre a igreja de Coleia.

4

A implantação do sistema de “paroquialização” ou territorialização da jurisdição das estruturas religiosas é
um processo relativamente lento que se implanta progressivamente após a introdução do ritual romano desde o
Concílio de Burgos ocorrido em 1080.

5

Tradução dos autores.
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O mapa de implantação das estruturas religiosas apresenta uma maior
concentração de referências junto do eixo Tui/Braga/Porto, o que demonstra
que era aí que a monarquia e a administração eclesiástica sueva tinham maior
implantação. Fora deste eixo as referências são mais espaçadas e à medida que
a distância aumenta, diminuem as menções, existindo espaços totalmente em
branco, como ocorre na zona diocesana viseense. Tal reflete que grande parte
do território suevo estava entregue às estruturas sociais de cariz local, que
foram ganhando independência face aos poderes centralizantes, após o colapso
da orgânica administrativa romana. O estudo realizado por Joseph Piel, também parece demonstrar esta ideia, uma vez que atesta a origem pré-romana e
latina da maioria dos topónimos, indiciando que a rede eclesiástica sueva se
adaptou a uma realidade local pré-existente (Diaz, 2011: 237). Já para López
Quiroga, o processo de cristianização rural teria sido feito através do patrocínio
das elites rurais, que como consequência terá gerado o aparecimento de uma
rede pré-paroquial, que estaria plasmada no Parrochiale Suevum, afirmando que
estar rede acabaria por se configurar durante o século VII e terá permanecido
invariável durante toda a Alta Idade Média (López Quiroga, 2004: 289-296).
Das oito igrejas mencionadas no Parrochiale Suevum, apenas três se podem
localizar atualmente com alguma facilidade. A Sé e o conjunto episcopal de
Viseu situar-se-iam alternativamente ou no subúrbio sudeste da cidade ou no
interior da urbe tardorromana. Caliabria ficava no Monte do Castelo ou Monte
Calavre, localizado sobre o rio Douro (Almendra, Vila Nova de Foz Côa). Para
S. Cosme é mais provável que o centro episcopal se pudesse situar no sopé do
Monte, no sítio arqueológico denominado de Olival dos Telhões, por ela escavado entre 1996 e 2001. Todavia, na apresentação dos resultados desta escavação não nenhum dado aponta nesse sentido. Não houve identificação de objetos
litúrgicos, nem de edifícios que se pudessem assemelhar a espaços religiosos
(Cosme, 2002; Braz, Cosme, 2000).
Segundo A. de Almeida Fernandes, Coleia corresponderia a Gouveia
(Fernandes, 1997: 85). A atribuição não colheu apoios entre todos os estudiosos, uma vez que não haveria lógica na evolução linguística de Coleia - Gaudela
(nome da vila de Gouveia medieval) - Gouveia. O aparecimento de uma ara em
Torre de Almofala (Almofala, Figueira de Castelo Rodrigo) em que é mencionada a Civitas Cobelcorum, permitiu associar esta antiga capital de civitas à
Coleia do Parrochiale Suevum (Frade, 1998; Alarcão, 2000: 168-169). Todavia,
para S. Cosme, Coleia deve corresponder ao sítio arqueológico denominado de
Santo André, localizado na mesma freguesia, mas mais próximo do rio Águeda
(Cosme, 2002). A argumentação apresentada pela autora assenta no facto de
reconhecer ali uma possível permanência do templo paleocristão, já que ainda

hoje existe neste local uma pequena capela moderna dedicada a Santo André e
que dá nome ao sítio. Não obstante, a correlação entre a igreja tardorromana e
o sítio não se alicerça num único dado concreto. Assim sendo, parece ser mais
verosímil a ligação de Coleia à antiga capital de civitas. A igreja de Coleia teria
sido, assim com maior segurança, erigida em Torre de Almofala, antiga sede da
civitas Cobelcorum.
Para as demais igrejas (Rodomiro, Submontio, Subverbeno, Osania, Ovellione) a
correspondência é mais difícil de estabelecer. Uma das hipóteses já sugeridas é a
de Suberbeno corresponder ao sítio arqueológico da Quinta da Nogueira no concelho de Seia (Alarcão, 2000: 51). Contudo, o aparecimento de uma pátera litúrgica de bronze epigrafada no sítio arqueológico do Safail/Freixial (Vila Nova de
Tázem, Gouveia), indicia que este sítio arqueológico seja a melhor hipótese para a
localização da antiga igreja de Suberbeno (Tente, 2007). De otro lado, Submontio
es localizada por J. de Alarcão na área de Mangualde, correlacionando com os
vestígios romanos documentados naquela zona (Alarcão, 2000: 51).
Já a paróquia de Osania poderia corresponder a Seia, o que se justificaria
face ao protagonismo que esta terra assumiu durante o século XI e que pode efetivamente estar relacionada com a sua importância no quadro das relações que
estabeleceu com a cidade/diocese de Viseu em tempos mais recuados. O facto
de se localizar junto à via colimbriana terá também contribuído para ter este
papel mais destacado (Mattoso, 1986/87). Seia constituiu-se como um importante território desde as presúrias de Afonso III se assumiu como cabeça-de-terra após a reforma de Sesnando Davides (Mêrea, Girão, 1994).
Outros dois sítios reúnem condições para poderem ter tido uma igreja dependente da diocese. O primeiro candidato é a Bobadela (Oliveira do Hospital), que
J. de Alarcão sugere poder corresponder a Rodomiro (Alarcão, 2000: 50-51).
Esta antiga sede de civitas, cujo nome é desconhecido, poderia configurar uma
situação semelhante a Coleia. A abonar a esta hipótese está o facto de ali ter sido
identificado, em meados do século XX, um jarro litúrgico epigrafado (Gomes,
Dias, 1995). O outro candidato é o Castro do Tintinolho (Cavadoude, Guarda).
A cronologia da sua fundação não é clara, mas o sítio foi dotado de um sistema
defensivo durante os séculos VI e VII (Tente, Martin Viso, 2012). Trata-se de
um local para ser avistado e marcar o seu território e, nesse aspeto, apresenta
similitudes com o Monte Calavre. Ambos são contemporâneos, localizando-se num ponto referencial da paisagem e dotados de um sistema defensivo. Do
Tintinolho provêm duas moedas de ouro (tremisses) cunhadas nos reinados de
Sisebuto (612-621) e Suintila (621-631) (Faria, 1985; Martín Viso, 2008b)6. Aqui
6

Faria, 1985; Martín Viso, 2008b: 175-200.
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nunca chegaram a ser cunhadas moedas, tal como ocorreu com Caliabria e
Coleia (Martin Viso, 2008b). Todavia, o aparecimento das moedas de ouro permite incluir este local no panorama das elites que estabeleceram relações com o
poder central, ascendendo a um protagonismo supra-local. Vários autores têm
vindo a comprovar a relação estreita que existe entre os locais mencionados no
Parrochiale Suevum e as sedes de ceca (locais de cunhagem de moeda), demonstrando que o sistema fiscal visigodo e, certamente, também suevo, dependiam
em grande medida da rede de relações e dependências estabelecidas pela Igreja
(Díaz, 1998, 2011; Martín Viso, 2008b, 2009; Castellanos, Martín Viso, 2011).
Talvez o Castro do Tintinolho possa corresponder à ecclesia de Submontio, cujo
topónimo poderia expressar a relação geográfica que este sítio tem com a Serra
da Estrela. Estas correlações são meras hipóteses pelo que não é possível, por
agora, avançar com mais correspondências com os nomes de igrejas contidos
no documento suevo.
Com exceção de Viseu e, eventualmente do Prazo (Freixo Numão, Vila Nova
de Foz Côa), para nenhum dos casos mencionados se conhecem os respetivos
edifícios religiosos correspondentes a esta fase. Em S. Miguel de Fetal foi escavada a área da igreja antiga e ali foi identificado um edifício com pelo menos duas
fazes de construção e que correspondem à igreja medieval desmontada quando
da construção da igreja moderna no século XVIII. Antes da igreja medieval
havia um outro edifício que integrava uma sepultura excecional realizada com
recurso a materiais arquitetónicos romanos (pedras almofadadas e uma cornija) que por sua vez, já haviam sido aproveitados num outro contexto antes de
usados para construir esta sepultura7. Infelizmente não foi possível datar com
precisão os dois edifícios ali identificados, mas não se descarta a hipótese do
edifício mais antigo poder ter sido erguido (como igreja ou mausoléu) durante o
período suevo-visigodo.

e se encontrava nas mãos de Salamanca: … por indicación del santísimo varón el
obispo Oroncio (de Mérida), de santa memoria, movió el ánimo del rey (Recesvinto)
a misericordia, para que reintegrase y restaurase los límites de esta provincia de
Lusitania con sus obispos y diócesis, según lo prescrito en los antiguos cánones, a la
jurisdicción de la provincia y a este sede metropolitana8 (Vives, 1963, p.330-331).
Na primeira metade do século VII deu-se uma alteração na geografia diocesana de Viseu, que decorreu como consequência da criação de uma nova
diocese, com sede na antiga ecclesia de Caliabria, que aparece no Parrochiale
Suevum como igreja dependente de Viseu. Caliabria devia situar-se no Monte
do Castelo ou Monte Calavre, situado na atual freguesia de Almendra, no concelho de Vila Nova de Foz Côa (Figura 1 e 2). A primeira menção a um bispo
deste novo episcopado data de 633, quando Servus Dei participa e assina as atas
do IV concílio de Toledo Os bispos calibrienses estiveram também presentes
nos concílios realizados em Toledo em 638, 646, 653, 684 e em Mérida em 666.
Para alguns autores, tal como para I. Martín Viso (2008b), este processo pode
estar antes relacionado com a ascensão de elites locais que, de alguma forma,
conseguem aproximar-se da corte e veem assim reconhecida a sua autonomia
na região. Este processo acaba por ser assim um reflexo quase perfeito de como
as áreas diocesanas funcionavam como manchas de influência direta do bispo
e que assentariam no estabelecimento de relações privilegiadas entre o poder
local e os chefes religiosos.
Não é fácil determinar a extensão deste território, mas não deveria ser amplo,
e esta alteração implicou, todavia, uma retração da área de influência de Viseu.
Quando da sua elevação, a diocese de Caliabria pode ter estado limitada a
oeste pelo Rio Távora ou pela Ribeira da Teja, ambos afluentes da margem sul
do Douro e que poderiam fazer a divisão com a sede diocesana de Lamego. A
oriente, a fronteira é mais difícil de estabelecer, mas certamente estaria a leste
do rio Águeda, provavelmente mais próxima de Cidade Rodrigo. A delimitação
com a diocese de Viseu não e fácil de determinar por falta de claras barreiras ou
delimitadores geográficos naturais, mas, provavelmente, não andaria longe do
eixo Trancoso - Celorico da Beira - Almeida. O novo bispado abarcaria a ecclesia de Coleia, mencionada no Parrochiale Suevum como dependente de Viseu, e
que se situa a cerca de 30 Km de Caliabria. Esta não voltaria a ser mencionada
até ao século XII, quando a memória da sua existência justifica que o bispo de
Cidade Rodrigo ostentasse o título de episcopus calabriense (Flórez, 2010-13: 50).

4. A CRIAÇÃO DA DIOCESE DE CALIABRIA
Com a conquista do reino suevo pelo rei visigodo Leovigildo, ocorrida em
585, e, em particular, com a conversão de Recaredo ao catolicismo, a geografia
diocesana alterou-se. No III concílio de Toledo, realizado em 589, as dioceses
de Lamego, Viseu, Idanha e Coimbra regressaram à dependência da metrópole
lusitana, abandonando a tutela bracarense. Todavia, tal não deve ter implicado
novos limites, ainda assim são de assinalar alguns ajustes e reclamações do qual
ficou registado no cânone VIII do já referido Concílio de Mérida em que o bispo
de Idanha reclamou para si um espaço que, segundo ele, pertencia à sua diocese
7

Ver artigo sobre S. Miguel neste mesmo volume.

8 “…suggerente sanctae memoriae sanctissimo viro Orontio episcopo, animum eius ad pietatem moverit, ut
terminos huius provinciae Lusitaniae cum suis episcopis corumque parrochiis iuxte priorum cannomum sententias
ad nomen provinciae et metropolitanam hane sedem reduceret et restauraret”.
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Na fase final do reino visigodo a divisão provincial e diocesana contava com
setenta e oito dioceses distribuídas por seis províncias, entre as quais a da
Lusitânia, que englobava Viseu (Garcia Moreno, 1998: 352).
As fontes para a definição de fronteiras, as mudanças que as mesmas foram
sofrendo e a organização interna da diocese de Viseu durante o período que
abarca as monarquias primeiro sueva e depois visigoda, são muito limitadas.
Tentou-se com os poucos dados disponíveis traçar fronteiras a abordar as suas
principais alterações, baseados, em grande medida, no conhecimento do terreno e da sua geografia, bem como nas fronteiras que já haviam estado definidas
pelos romanos. O futuro da arqueologia talvez possa dar mais dados para que
estes limites possam ser afinados ou redefinidos.
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Povoamento e modos de
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RESUMO
São Gens é um dos sítios emblemáticos da arqueologia medieval da região
centro de Portugal. O mesmo congrega um povoado e a maior necrópole desordenada de sepulturas escavadas na rocha conhecida nesta região, que agregaria
mais de 54 sepulturas. O povoado, de planta ovalada, tinha apenas uma entrada
e era rodeado por uma cerca em pedra e madeira.
Quatro campanhas de escavações foram levadas a cabo no povoado entre
2008 e 2013. Os trabalhos ofereceram uma coleção de espólio arqueológico muito
significativo e que engloba cerâmicas, objetos em osso, peças em metal e peças
líticas utilizadas quer na moagem, quer como afiadores. Estes materiais atestam
as diversas atividades económicas que ocupavam os habitantes do povoado.
As escavações permitiram ainda identificar locais de habitação e recuperar
macrorrestos carbonizados de árvores, arbustos e sementes, bem como restos
de fauna. Os dados obtidos evidenciam uma comunidade de pequena dimensão constituída por quatro a seis famílias, que se fizeram enterrar na necrópole
rupestre anexa. O sítio foi abandonado na segunda metade do século X, após ser
sujeito a um incêndio destrutivo.
O presente artigo é assim uma síntese dos diversos estudos específicos realizados sobre este sítio: espólio cerâmico e metálico; macrorrestos faunísticos e
vegetais.

1. O SÍTIO DE SÃO GENS
A estação arqueológica de São Gens localiza-se 2 km a Norte da vila de
Celorico da Beira e está inserida na freguesia de Santa Maria, concelho de
Celorico da Beira (Figura 1). A sua implantação não é destacada, pelo contrário, insere-se no vale definido pela confluência da Ribeira dos Tamanhos com o
Rio Mondego. O sítio estende-se por uma área de cerca de 30ha e compreende
uma necrópole de sepulturas escavadas na rocha, um povoado alto-medieval,
duas áreas separadas com ocupação romana e um abrigo natural com ocupação
calcolítica.
Até 2008, ano em que se realizou a primeira campanha de escavações, o sítio
era conhecido fundamentalmente pela extensa necrópole de sepulturas escavadas na rocha que foi referenciada pela primeira vez por Santos Rocha (1906)
como necrópole da Moirama. Posteriormente vários autores mencionam, quer
as sepulturas quer os vestígios de materiais cerâmicos romanos (Oliveira, 1939;
Rodrigues, 1979; Alarcão, 1993; Alarcão, 1988; Valera, Martins, 1994).
As primeiras escavações realizaram-se no âmbito do projeto de investigação financiado pela FCT intitulado O Alto Mondego: território de fronteira entre
Cristãos e Muçulmanos” (PTDC/HAH/69806/2006) e teve o apoio da autarquia
de Celorico da Beira. As seguintes campanhas estiveram inseridas nos projetos
de PNTA – São Gens, o vale e a sua população. Da Pré-História à Alta Idade Média
e realizaram-se em 2011, 2012 e 2013. O sítio medieval integrou igualmente um
projeto financiado pelo Ministerio de Ciencia y Innovación, intitulado Territorio
e identidades locales en el centro de la Península Ibérica: análisis espacial de las
tumbas excavadas en roca (HAR2010-21950-C03-02), cujo investigador principal foi Iñaki Martín Viso (Universidade de Salamanca). Uma das áreas com vestígios romanos tem vindo a ser escavada por António Marques. Os resultados
até agora obtidos apontam para uma ocupação balizada entre o século I d.C. e o
final do século IV ou inícios do V (Marques 2011, Lobão et al., 2013). Este artigo,
todavia, centra-se na ocupação da necrópole e do povoado medieval que não se
sobrepõe à ocupação romana (Figura 2).

ABSTRACT
The complex of São Gens is one of the most distinctive archaeological sites in
central Portugal. The site comprises the region’s largest rock-cut grave necropolis,
consisting of over 54 dispersed graves, and an early medieval settlement within an
oval enclosure defined by a stone wall and surmounted by a timber palisade.
Four archaeological campaigns were carried out on the settlement between
2008 and 2013. These brought to light a large number of artefacts relating to
the economic activities performed within the settlement, including pottery fragments, faunal remains, iron objects, slags, and stone tools, such as whetstones
and grinding stones. It was also possible to identify evidence of domestic units
(huts), and to recover the burnt remains of wood, bushes, seeds, and faunal
remains. These findings suggest that the settlement was occupied by a small
community of four to six families, who used the nearby necropolis to bury their
dead. They also show that São Gens was abandoned after a destructive fire in
the second half of the 10th century.
In this paper, we describe the archaeological evidence from São Gens and
the preliminary results of ongoing specialist analysis examining the pottery and
metal artefacts, faunal and botanical remains.
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Figura 1

Localização do sítio de São Gens.

2. A NECRÓPOLE
A necrópole de São Gens é composta por um total de 54 sepulturas escavadas
na rocha reconhecíveis atualmente. O número de sepulcros original seria superior, já que existe informação oral que documenta mais sepulturas que terão
sido destruídas durante o século XX com a extração de pedra para a construção
do lagar de azeite localizado nas imediações da necrópole. Trata-se, assim, da
maior necrópole rupestre medieval da região, uma vez que os outros conjuntos
conhecidos não ultrapassam os 31 sepulcros (necrópole do Vascoveiro, concelho de Pinhel)10.
As sepulturas de São Gens ocupam uma extensa área em encosta de pendente suave e estão localizadas em afloramentos de granito, em alguns casos
são penedos destacados, mas noutros usaram-se afloramentos ao nível do solo.
10

A necrópole de Santa Marinha de Moreira de Rei tem mais sepulturas, mas não se trata de uma necrópole
rural, mas sim de um cemitério associado a uma igreja.
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Dentro do sistema de classificação proposto por I. Martín Viso, São Gens insere-se na categoria dos “cemitérios rurais desordenados com mais de 10 sepulcros”
(2012). Nesta categoria inserem-se conjuntos de sepulturas que partilham uma
mesma área funerária, mas que carecem de um padrão de distribuição regular.
No que respeita à sua tipologia formal, as sepulturas podem-se dividir em
dois grandes grupos: antropomórficas, quando apresentam os contornos definidos na área da cabeceira e/ou dos pés, e não antropomórficas, quando apresentam formas simples, normalmente ovóides ou retangulares. Em 28 dos
sepulcros, 52%, não se reconhecem características antropomórficas, ainda que
dentro desta categoria exista também uma considerável variabilidade formal.
As 23 sepulturas antropomórficas podem-se dividir em vários subgrupos, consoante o tipo de antropomorfismo.
Relativamente às dimensões dos sepulcros, apenas 6 sepulturas do total de
54 (11%) estariam destinadas à inumação exclusiva de crianças, oscilando os
seus comprimentos máximos entre os 64 cm (sepultura 41) e os 125 cm (sepultura 13). Existem ainda 6 sepulturas inacabadas das quais duas seriam destinadas a crianças (<130 cm de comprimento). As sepulturas infantis não ocupam
um espaço exclusivo dentro da necrópole, estando integradas em conjuntos de
sepulcros destinados à inumação de adultos.
No que respeita à orientação dos sepulcros esta é muito variada, estando
representados quase todos os pontos cardeais, mas havendo uma tendência
para Este, Nordeste ou Sudeste.
Numa primeira aproximação à análise espacial da necrópole, os sepulcros
parecem estar dispostos de forma desordenada, não havendo uma clara organização formal do espaço funerário. No entanto, um olhar mais atento permite
verificar que algumas sepulturas estão relativamente isoladas enquanto outras
organizam-se em pequenos grupos que agregam até nove sepulturas. Nestes grupos é comum existirem associações de sepulturas escavadas no mesmo afloramento, que têm sido interpretadas desde Alberto del Castilllo, como associações
de caráter familiar (Castillo, 1970, 1972). Alguns sepulcros podem relacionar-se
espacialmente com elementos naturais, nomeadamente, com a denominada
“Pedra do Sino”, que é um grande bloco granítico com forma de cogumelo à volta
do qual se concentram 18 sepulturas. Neste núcleo, 6 sepulturas são antropomórficas e 12 não antropomórficas. Um outro conjunto que merece destaque é aquele
que se localiza junto ao povoado alto-medieval, no exterior da paliçada e que é
composto por 7 sepulturas que, em alguns casos, foram escavadas em afloramentos encostados à base pétrea que suportava a paliçada. Relevante é também
o facto de nenhuma sepultura ter sido escavada nos inúmeros afloramentos localizados no interior do povoado. Esta constatação revela a contemporaneidade da
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necrópole com o povoado. Ainda que próximas, as sepulturas que foram sendo
construídas jamais ocuparam o espaço onde vivia a comunidade, que no caso de
São Gens, está bem delimitado pela estrutura que circundava o povoado.
Uma vez que não existe espólio funerário nem restos ósseos conservados,
os dados que se podem obter destes sepulcros são extremamente limitados.
Para tentar extrair informação dos sepulcros realizou-se uma análise espacial
do espaço funerário cujos resultados específicos serão publicados em breve
(Brookes, Tente, Prata, 2017. Este tipo de análises espaciais baseia-se na teoria
da utilização antrópica do espaço “space syntax” que pressupõe que as características e a utilização de um determinado espaço acarretam informação cultural. Foram aplicados “visibility graph analysis” e análises de densidade com
parcelas de núcleos (kernel plots) utilizando a plataforma depthmap11.
No geral, os resultados desta análise permitem reconhecer a existência de
dois grupos principais de sepulturas, e um terceiro grupo mais periférico. Vários
aspetos sugerem que o núcleo de sepulturas localizadas em torno da “Pedro do
Sino” corresponderia a um espaço de enterramento privilegiado. Em primeiro
lugar, estas sepulturas apresentam-se bastante concentradas, reforçando a
importância da “Pedra do Sino” como elemento articulador do espaço funerário. Por outro lado, a análise da inter-visibilidade demonstra que este núcleo de
sepulturas se encontra isolado visualmente em relação aos restantes núcleos
da necrópole, tratando-se por isso de uma área restrita, menos exposta visualmente. A proximidade com a “Pedra do Sino”, a densidade do espaço funerário e o isolamento visual leva-nos a considerar que este núcleo de sepulturas
estaria reservado para personagens com estatuto social relevante no seio desta
comunidade12 .
Tal como se abordará adiante, a sequência estratigráfica e a datação obtida
nas escavações levadas a cabo no interior do povoado parecem indicar uma
ocupação breve do espaço, um máximo de 100 anos, correspondendo a aproximadamente 4 gerações. A análise espacial revelou ainda que a necrópole deve
ter tido também esse tempo de existência durante o qual 3/4 grupos auto-reconhecidos (famílias) organizaram clusters de sepulturas. O estudo da necrópole
revela igualmente que o espaço funerário terá funcionado como palco onde se
plasmaram diferenciações sociais entre os habitantes do povoado.

11
12

Disponível através do UCL Bartlett Space Syntax Laboratory.

Esta proposta interpretativa baseia-se em comportamentos de diferenciação social identificados nos cemitérios Anglo-saxões, que se utilizaram como paralelo no referido artigo (Brookes, Tente, Prata, 2017).

Figura 2

Planta da estação arqueológica de São Gens com o povoado e a necrópole.
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Nº
Sep.

Tipologia

Orientação
(cabeça-pés)
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Dimensões (cm)

Observações

Largura média

Comprimento

Prof.
média

Nº
Sep.

Tipologia

Orientação
(cabeça-pés)

28

Antropomórfica

SW-NE

47

184

33

29

Antropomórfica

W-E

49

192

27

Dimensões (cm)

Observações

1

Não antropomórfica

SE-NW

48

160

28

2

Não antropomórfica

N-S

50

172

35

30

Antropomórfica

NW-SE

36

101

4

3

Antropomórfica

NW-SE

44

173

40

31

Antropomórfica

N-S

48

171

28

4

Antropomórfica

NW-SE

44

177

29

32

Antropomórfica

NW-SE

?

185

32

5

Antropomórfica

NE-SW

50

188

27

33

Não antropomórfica

S-N

48

179?

35

6

Antropomórfica

SW-NE

53

180

31

34

Antropomórfica

NW-SE

45

179

26

7

Antropomórfica

N-S

39

153?

27

35

Não antropomórfica

NW-SE

53

190

15

8

Antropomórfica

W-E

50

183

5

Sepultura
inacabada

36

Não antropomórfica

N-S

44

158

29

17

Sepultura
infantil

9

Não antropomórfica

SW-NE

28

106

10

Não antropomórfica

N-S

54?

177

31

11

Não antropomórfica

W-E

51

196

34

12

Não antropomórfica

NW-SE

43

119

40

Sepultura
infantil

13

Não antropomórfica

SW-NE

43

125

40

Sepultura
infantil

14

Antropomórfica

SW-NE

44

172

30

15

Não antropomórfica

W-E

26

82?

15

Sep.inacabada
infantil
Sepultura
inacabada

37

Antropomórfica

NW-SE

50

194

29

38

Não antropomórfica

E-W

?

?

22

39

Não antropomórfica

W-E

48

185

25

40

Não antropomórfica

NW-SE

48

174

34

41

Não antropomórfica

SE-NW

34

64

15

42

Não antropomórfica

SW-NE

46

172?

35

43

Esboço
antropomorfismo

N-S

50

181?

35

44

Não antropomórfica

NW-SE

44

181

39

45

Esboço
antropomorfismo

SW-NE

44

179

33

16

Antropomórfica

W-E

47

174

15

17

Não antropomórfica

SW-NE

52

188

35

46

Não antropomórfica

NW-SE

48

193

31

18

Não antropomórfica

SW-NE

50

179

32

47

Não antropomórfica

SW-NE

49

197

38

19

Não antropomórfica

SW-NE

51

182

36

48

Não antropomórfica

SE-NW

46

179

33

20

Antropomórfica

NW-SE

50

194

28

49

Não antropomórfica

SW-NE

48

179

29

21

Antropomórfica

NW-SE

50

191

27

50

Antropomórfica

SW-NE

47

173

27

22

Antropomórfica

SE-NW

55

186

30

51

Antropomórfica

W-E

50

194

32

23

Antropomórfica

S-N

52

191

27

52

?

NW-SE

?

?

30

24

Não antropomórfica

SW-NE

44

174

26

25

53

Antropomórfica

W-E

50

160

7

Não antropomórfica

NW-SE

49

178

33

26

Não antropomórfica

SW-NE

52

174

33

54

Não antropomórfica

SW-NE

50

165

25

27

Antropomórfica

SW-NE

47

172

36

Tabela 1

Listagem das sepulturas integradas na necrópole.
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3. O POVOADO
Apesar da necrópole estar dispersa por cerca de 6ha, o povoado medieval
estava concentrado numa área não superior a 0.5ha. A escolha para a localização do povoado foi norteada pela existência de vários tors graníticos que foram
usados para ajudar à delimitação da área habitada e que providenciaram apoio
para estruturas de controle da única entrada existente e que estava virada a
nordeste, voltada ao vale da Ribeira dos Tamanhos (Figura 2). O mesmo foi
circundado por uma cerca que teria uma base em pedra não aparelhada, que
tinha uma largura entre 1,5 m a 2 m, que foi amontoada sem recurso a nenhum
material ligante. Por cima desta estrutura pétrea foi construída uma paliçada
feita fundamentalmente com troncos de madeira de carvalho-negral (Quercus
pyrenaica) e de azinheira (Quercus rotundifolia). A cerca define uma planta ovalada com uma única entrada que é recolhida e afunilada, definindo uma espécie
de átrio de entrada, que estava enquadrada por tors graníticos. Alguns destes
apresentam entalhes para suporte de estruturas em madeira que facilitariam a
circulação no topo dos mesmos e entre os vários afloramentos. Estas estruturas de construção mistas teriam ainda como função controlar o acesso ao interior do povoado (Tente, 2009, 2010, 2012). Apesar do impressionante aspeto e
certa monumentalidade da estrutura cercada e sua entrada, a sua posição na
paisagem não evidencia qualquer necessidade defensiva, uma vez que não se
destaca nem se localiza numa posição em que beneficie de uma defesa natural.
Pelo contrário, situa-se no fundo do vale, junto à margem do rio Mondego, sendo
praticamente impercetível na paisagem circundante, e o seu domínio visual é
muito limitado. Aparentemente, privilegiou-se, o acesso ao rio. A análise da
localização do povoado aponta para que esta estrutura cercada circundante e a
sua entrada, teriam tido uma função utilitária para proteger/reunir os animais
domésticos e manter os animais selvagens longe das áreas habitadas.
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Figura 3

Planta do povoado medieval com indicação das áreas intervencionadas.

As escavações realizadas quer no interior quer no exterior do perímetro mostraram que a ocupação estava concentrada no seu interior (Figura 3). Nas sondagens feitas no seu exterior, bem como nos sectores escavados que abrangeram áreas exteriores próximas da cerca, não foi possível identificar nem níveis
de ocupação, nem sequer artefactos ou ecofactos. No interior foram realizadas
diversas áreas de escavações:
Sector 10 - localizado na parte oposta à entrada, foram escavados 76 m2,
durante a primeira campanha realizada em 2008. Esta área de escavação
integrou a cerca, uma área interna e outra externa. Neste sector foi possível
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identificar a paliçada, bem como a base de uma das cabanas que se identificou
através da presença de uma lareira, com estrutura pétrea. A lareira tinha duas
fases de ocupação, evidenciando-se um aumento da dimensão para o dobro e a
aquisição de uma forma mais ovalada, que contrasta com a fase inicial em que a
mesma apresentava uma forma mais redonda;
Sector 4 – na zona situada a noroeste, entre tors graníticos, onde se intervencionaram em 2012, 32 m2. A espessura sedimentar aqui era muito diminuta,
tendo apenas 10 cm. Não foi possível identificar qualquer nível ocupacional e os
escassos materiais aqui recolhidos eram muito rolados, evidenciando a sua deslocação de outra área do povoado. A estes dados juntam-se os resultados de duas
sondagens de 2 m2 cada efetuados quer no centro do povoado, quer entre os afloramentos que ocupam praticamente a metade noroeste do povoado. Em ambas
sondagens apenas se identificou um paleo-solo, ou seja, o nível de circulação;
Sector 4 – na zona localizada na metade sudeste do povoado, abrangendo igualmente a estrutura de cerca e áreas interna e externa do povoado. A intervenção
atingiu os 192 m2 e foi realizada nas campanhas de 2011 e 2012. Esta foi a segunda
área onde se intervencionou a cerca e a paliçada, tendo sido possível verificar que
a base dos troncos teria uma proteção pétrea externa, já que em todas as áreas
intervencionadas se verificou que os postes da paliçada tombaram sempre para
o lado interno. No espaço interior foi possível identificar duas cabanas, uma vez
mais só visíveis pela presença de lareiras e da parafernália doméstica associada
(restos de peças cerâmicas, alguns metais, cossoiros, mós e afiadores);
Sector 4 – na área interior junto da entrada do povoado, aberta e escavada
em 2012 e 2013. Foi intervencionada uma área de 88 m2, na qual se identificou uma grande mancha (U.E [30]) com um aporte orgânico muito elevado e
deve resultar do colapso das estruturas de madeiras que estavam adossadas
aos penedos que enquadravam a entrada. A queda destas estruturas em combustão possibilitou que a terra tenha sofrido uma elevada temperatura durante
este episódio e consequentemente tivesse absorvido uma grande quantidade de
matéria orgânica carbonizada. Este fenómeno pós-deposicional, intimamente
relacionado com a destruição do sítio, foi o responsável pela excecional conservação desta unidade estratigráfica em particular, mas também de algumas que
lhe estavam anexas. Este nível de conservação pode ser aferido pelo facto de se
ter recuperado uma amora silvestre fossilizada ou um diplópode, vulgarmente
denominada de maria-café. A maioria da coleção faunística vem deste sector,
bem como as amostras carpológicas.

2008 foi possível verificar uma sequência de utilização em duas fases. A datação da ocupação foi obtida pela datação por radiocarbono de duas amostras:
uma sobre um carvão de carvalho proveniente da lenha usada na lareira localizada no sector 10 (Wk-27455); outra sobre um fragmento de cortiça (Wk-25175)
recolhida junto da paliçada (Tabela 2).

A sequência estratigráfica identificada em todos os sectores é muito limitada,
o que reflete a ocupação restrita no tempo. Apenas na lareira identificada em

Proveniência

Ref. laboratorial

Tipo de amostra

Data BP

cal BC/AD

Sector 10, UE9
(paliçada)

Wk-25175

Quercus sp.
(cortiça)

1161 ± 30

916-968 (22,6%)
773-906 (72,8%)

Sector 10, UE8
(lareira)

Wk-27455

Quercus pyrenaica

1136 ± 30

777-793 (4,6%)
802-847 (9,0%)
856-985 (81.8%)

Tabela 2

Datações por radiocarbono obtidas em São Gens. Calibração feita através do Programa OxCal 4.3
(Bronk-Ramsey, 2009), baseada na curva IntCal13 (Reimer et al., 2013).

A datação da cortiça data o momento em que o sítio sofre um incêndio destruidor e que ocorre com maior probabilidade num Verão13 da segunda metade
do século X. A partir de então o sítio não mais veio a ser ocupado.
As escavações revelaram pelo menos três estruturas domésticas identificadas pelas lareiras que ocupariam um lugar central nas cabanas que eram construídas com materiais vegetais. Estas não usavam buracos de postes escavados
para suportar os troncos estruturais das cabanas. O clássico estudo etnográfico
sobre estruturas rurais tradicionais (Oliveira, Galhano, Pereira, 1969) fornece
interessantes paralelos que ajudam a interpretar o registo arqueológico de São
Gens. O estudo descreve para a região de Viseu um tipo de estruturas cónicas
denominadas de choupana, completamente construídas em madeira, colmos e
giestas. As choupanas eram estruturas de base circular que assentavam diretamente no chão, sem que se recorresse ao uso de postes enterrados.
O estudo da ocupação do povoado revela que o mesmo terá sido ocupado por
quatro a seis famílias que se organizavam em torno da sua unidade doméstica.
No exterior do povoado não se identificaram quaisquer níveis ou estruturas
coetâneas.
13

O aparecimento de uma amora silvestre conservada no registo arqueológico correspondente ao nível de
destruição do povoado comprova que o incêndio que destruiu o sítio aconteceu provavelmente entre aos meses
de agosto e setembro, altura em que as amoras estão maduras.
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3.1 A produção artefactual
No interior do povoado foram recuperados milhares de fragmentos de cerâmicas, alguns metais, peças em osso e peças de moagem (moventes e dormentes), afiadores em pedra, assim como vários tipos de escórias. Também foram
recolhidos variados fragmentos de cortiça, que deveriam pertencer a objetos
fabricados naquele material, mas cuja forma original não se conservou.
Os artefactos até agora recuperados evidenciam que a comunidade que habitava São Gens deveria produzir os seus próprios têxteis, uma vez que vários cossoiros em cerâmica e em osso foram ali encontrados (Figura 4 L). Infelizmente
não há dados que apontem se se trabalharia o linho ou a lã, mas é verosímil que
ambos pudessem ter sido fiados e tecidos neste povoado, até porque se identificaram também restos de ovinos/caprinos entre os restos faunísticos.
As análises químicas de pastas das cerâmicas efetuadas em amostras de
fragmentos recolhidos na campanha de 2008 evidenciaram igualmente que
a produção cerâmica também deveria ser local ou pelo menos regional uma
vez que aparentemente não há matéria-prima exterior à região (Tente, Lantes,
Prieto, 2014). Para atestar completamente a indicação deste primeiro estudo
químico das pastas será, contudo, necessário alargar a amostragem de análises
a peças entretanto recuperadas nas campanhas de 2011 a 2013.
A totalidade da coleção cerâmica recolhida até ao momento no povoado de
São Gens está completamente estudada do ponto de vista tipológico e tecnológico, tendo sido os resultados da coleção de 2008 e das coleções recuperadas
entre 2011 e 2013, sido integrados em duas teses de doutoramento e mestrado
respetivamente (Tente, 2010, Souza, 2016). Em São Gens recolheram-se precisamente 31 322 fragmentos de cerâmicas (Tabela 3), sendo que destes 1783
são decorados. A coleção na sua generalidade encontra-se muito fragmentada o
que deve resultar do processo de destruição do sítio, que foi repentina e violenta.
Ainda assim foi possível correlacionar fragmentos de várias peças e com base
neste processo correlacional foi possível identificar 161 como o Número Mínimo
de Recipientes (NMR). Em termos formais, as tipologias mais frequentes identificadas no NMR foram a dos potes/panelas, a dos alguidares e a dos jarros.
A tipologia dos potes/panelas é a mais frequente de todas aquelas identificadas, com 71 recipientes identificados (equivalente a 44% do NMR). Foi assim
designada devido a impossibilidade de distinguir as peças conforme as funcionalidades, uma vez que seria utilizada a mesma forma tanto para a função de
pote quanto para a função de panela. Em relação aos bordos, seriam na sua
maioria de morfologia direita, com uma orientação exterior em todos os casos;
teriam ainda um colo estrangulado. Em termos decorativos, é uma tipologia
em que a maioria dos recipientes não apresentaria decorações. As peças que

apresentam seriam decoradas com linhas incisas no exterior e, em dois casos,
com punções no ombro.
Os alguidares de base em disco, com 33 recipientes identificados (20% do
NMR), são a segunda forma mais frequente em São Gens. A sua funcionalidade
é um dos segredos da larga diacronia desta tipologia, uma vez que poderia ser
utilizada para lavagens, confeção de certos tipos de alimentos e, eventualmente,
para consumo comunitário por parte do agregado familiar. Sendo peças abertas, teriam bordos quase sempre direitos com orientação exterior, com diversas
variações no tipo de bordo direito. É uma tipologia com um alto percentual de
decorações, no qual há exemplares com linhas incisas no interior e exterior da
peça, e ainda cordões plásticos.
Os jarros, com 14 recipientes identificados (8,6% do NMR), teriam como
funcionalidade o transporte e armazenamento de líquidos. São peças fechadas,
caracterizadas por terem um colo mais estreito do que os potes/panelas, para
além de serem a única tipologia que teria asas (uma por peça, podendo esta ser
em fita ou em rolo). As bocas seriam em geral circulares ou trilobadas. As decorações são raras, mas quando estão presentes são geralmente linhas incisas ou
caneluras dispostas no colo ou no arranque da pança.
Uma outra forma foi identificada em São Gens e que está ausente dos contextos coetâneos também escavados na mesma região14 . Os troncocónicos, com
11 recipientes identificados (6,8% do NMR), são uma tipologia específica de
São Gens no contexto do Alto Mondego. Os troncocónicos invertidos teriam a
mesma função que os alguidares, mas diferem destes por não possuírem uma
base em disco, e por apresentarem uma decoração em linhas incisas direitas,
quase como caneluras mas afastadas entre si (Figura 4 H).
Em 29 recipientes (equivalente a 18% do NMR) não foi possível identificar a
forma tendo, portanto, sido classificadas como formas indeterminadas.
É importante realçar a presença de três peças que não são de cronologia medieval. Trata-se de duas taças de cerâmica comum (Figura 4 J e K) e de uma talha, que
não só são diferentes da restante coleção em termos de forma e tamanho, como
também em termos de pastas. É provável que sejam peças de cronologia romana,
possivelmente trazidas do espaço que tinha sido ocupado em época imperial.
Em termos tecnológicos a maioria das peças foi montada a torno (91 peças,
correspondendo a 56,5% do NMR) sendo escassa a utilização do fabrico manual
(apenas 5 exemplares). A utilização da técnica que recorria à montagem a torno
aliada ao fabrico manual só se observou em quatro peças, todos correspondentes a alguidares de base em disco.
14

Ausentes quer na Soida (Celorico da Beira), no Penedo dos Mouros (Gouveia), no nível medieval do Monte Aljão
(Gouveia) (Tente, 2010; Tente e Carvalho, 2012; Tente, Lantes, Prieto, 2014).
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Os ambientes de cozedura foram dominantemente oxidantes (94 do NMR,
representando cerca de 58%), mas identificaram-se igualmente cozedura redutora, o que equivale a 34,7% dos recipientes do NMR, bem como cozeduras mistas de ambos os tipos (redutoras-oxidantes e oxidantes-redutoras) mas que são
residuais (cerca de 7%).

Sector

Bordos

Bases

Bojos

Asas

Outros

Total

4 (central)

568

322

13818

47

9

14764

NMR
50

4 (entrada)

1331

1082

11753

114

10

14290

65

10

127

99

2029

8

5

2268

46

Total

2026

1503

27600

169

24

31322

161

1783 fragmentos decorados
Tabela 3

Inventário da coleção cerâmica do povoado.

Figura 4

Gráfico 1

Exemplos de peças cerâmicas e pasta vítrea: A a C e I, potes/panelas; E e F, jarros; G, alguidar
de base em disco; H, troncocónico invertido; J e K, taças de provável cronologia romana; L,
cossoiros; M, conta de colar em pasta vítrea.

Formas cerâmicas presentes no registo arqueológico alto medieval
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Figura 5

Peças metálicas identificadas em São Gens.

Relativamente à colecção dos metais de São Gens, os dados aqui apresentados resultam de uma primeira aproximação morfotipológica, baseada na análise
macroscópica. Esta colecção é constituída por um total de 349 elementos. Estes
materiais podem-se organizar em três categorias: as peças reconhecíveis (um
total de 26 elementos); os objectos indeterminados, cujo estado de conservação
ou fragmentação não permite identificar a peça original (60 fragmentos); e as
escórias (263 amostras).
Dentro das peças reconhecíveis destacam-se três grupos principais: as
peças cortantes, representadas por fragmentos de lâminas de faca (Figura 5 A
a D) e uma machadinha (Figura 5 E); os pregos, cravos e tachas (Figura 5 G a J),
que são peças que se associam à construção de objectos em madeira, como por
exemplo mobiliário ou a paliçada do povoado, ou elementos que possibilitariam
a sustentação de outras peças de uso doméstico (ferramentas, sacos de pele,
etc.). Por último, as peças relacionadas com o vestuário, como os botões (Figura
5 F) e os fuzilhões, que são pontas metálicas de fecho de fívelas (Figura 5 K e L).
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Já as escórias não são um objecto propriamente dito, mas sim um subproduto da fundição do metal. A abundância e variedade de escórias (de forno e
de sangrado) revelam a provável existência de uma zona de processamento de
mineral de ferro no interior do povoado. Ainda que a sua localização exata não
tenha sido determinada, a análise da distribuição de escória demonstra uma
elevada concentração no sector da entrada principal (escavações 2012/2013).
Os estudos arqueométricos a realizar nas escórias e objetos permitirão determinar quais os metais utilizados na produção metalúrgica; as temperaturas
alcançadas pelos fornos de fundição e as técnicas de forja utilizadas. A produção metalúrgica de ferro era uma tecnologia especializada e as matérias-primas
necessárias difíceis de conseguir, mas os habitantes de São Gens revelam dominar a tecnologia para a obtenção e transformação da matéria-prima necessária.
Na coleção estão, todavia, ausentes, peças de maior dimensão, como as
alfaias agrícolas, o que pode ser explicado pela reduzida evidência para práticas
agrícolas no seio desta comunidade. Ainda que o registo antracológico possa
estar truncado e dar-nos uma ideia errónea das práticas agrícolas da comunidade, não deixa de ser sintomático que as alfaias em metal para trabalhos agrícolas mais exigentes estejam também ausentes, ao contrário de outras peças
em metal que ali foram recuperadas.
Em qualquer caso, o reduzido número de instrumento metálicos recuperados
ao longo das diferentes campanhas de escavação permite conceber uma hipótese dupla: efetivamente, existe um número limitado de peças metálicas de uso
frequente no povoamento (fundamentalmente facas e pregos/tachas) sendo o
resto dos objetos fabricados noutros materiais, como osso, madeira ou cortiça,
por exemplo; ou, pelo contrário, o que as intervenções permitiram recuperar é
uma pequena parte deixada no povoado, tendo sido salvas as demais ferramentas metálicas (pelo seu valor funcional, económico e social) aquando da destruição e abandono do povoado.
3.2 Os macrorrestos faunísticos
Apenas na área interior junto da entrada do povoado foi possível recuperar
um conjunto significativo de restos faunísticos relativamente bem conservados
para que se pudesse fazer um estudo sistemático dos mesmos. Esta conservação
excecional de restos orgânicos, tão rara em terrenos ácidos como são os solos
graníticos, foi possível devido à concentração de matéria orgânica carbonizada,
consequência do grande incêndio que destruiu o povoado. Com efeito, no total
da UE [30] foram identificados 630 restos de mamíferos aos que se acrescentam
mais 2924 fragmentos não determinados especificamente e 2 restos de aves. As
alterações térmicas afetam quase 80% do espólio, predominando os ossos de
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cor castanha muito escura e negra sobre aqueles cinzentos e esbranquiçados. O
fogo que permitiu a conservação destes restos é também responsável pela sua
fragilidade e o elevado número de fragmentos não determinados.
O veado (Cervus elaphus) constitui o táxon dominante, quer pela sua frequência relativa (48%), quer pelo número mínimo de indivíduos representados (NMI=
10). O gado bovino (Bos taurus) ocupa o segundo lugar, mas numa proporção bastante inferior (17%, NMI= 6). O coelho (Oryctolagus cuniculus 12%, NMI= 4), os
ovino-caprinos (Ovis aries/Capra hircus 10%, NMI= 3), o porco doméstico (Sus
domesticus 4%, NMI= 2), o corço (Capreolus capreolus 4%, NMI= 2), os equídeos
(Equus sp 3%, NMI= 1) e o javali (Sus scrofa 2%; NMI= 1) completam o espectro
faunístico. Embora o contributo destas espécies seja reduzido, a sua presença
evidencia a variedade de recursos de origem animal explorada pelos habitantes
de São Gens.
A diferença quantitativa entre o total de restos pertencentes a espécies selvagens (66%) quando comparado com aquele dos táxones domésticos (34%)
parece conferir às atividades cinegéticas um papel destacado face à criação de
gado e às práticas de pastorícia na economia local. Com efeito, a dominância do
veado, conjuntamente com o javali e o corço (espécies que frequentam as florestas, matagais de arbustos e ainda as áreas de cultivo em meio aberto) indicia
a exploração quotidiana das áreas de bosque situadas no entorno do povoado,
onde, talvez, escasseariam as pastagens adequadas para a manutenção de
rebanhos de ovino-caprinos e em particular, de ovinos. A identificação de duas
cabras face à identificação de apenas uma ovelha proporciona alguma validade
a esta hipótese.
Com a exceção dos equídeos, os animais representados fazem parte regular
da dieta humana, situação que suporta a correlação deste espólio com o consumo doméstico. A presença de todas as porções anatómicas do veado demostra que as carcaças completas foram transportadas desde o local de abate até ao
contexto escavado. Embora as amostras das outras espécies sejam mais reduzidas, a variedade de elementos recuperados reflete o mesmo comportamento. O
estudo pormenorizado da distribuição anatómica do veado e o do boi doméstico
revelou ainda uma alta representatividade do corte de carne conhecido como
chambão, constituído pelos músculos das canelas, dos pés e das mãos, que proporciona carne de qualidade inferior, mas rica em matérias gelatinosas. Com
efeito, o NMI de dez veados deriva da zona de articulação das tíbias distais com
os ossos tarsais e metatarsos proximais, enquanto entre os bovídeos são os
rádios e os metacarpos proximais os elementos mais abundantes.
A observação de marcas de talho foi condicionada pelo mau estado de conservação, todavia, evidenciou-se que 12% dos restos de veado e 19% da amostra

de gado bovino apresentam incisões superficiais nas zonas de articulação proximal e distal dos ossos longos que conformam os membros anteriores e posteriores, sendo menos frequentes os cortes profundos. Concluindo, o padrão obtido
revela que os restos correspondem a resíduos produzidos durante o esquartejamento e desmonte das carcaças, tarefa que seria sucedida do processamento
e da distribuição da carne pelos diferentes grupos de consumidores. A proporção relativamente elevada (10%) de ossos de veado e bovídeo mordidos por cães
evidencia ainda a acessibilidade a estes restos por parte de animais comensais
provavelmente por terem sido acumulados num contexto aberto acessível (não
enterrados ou delimitados por estruturas). Neste sentido, as observações tafonómicas e a presença pontual de restos de equídeos apontam a ocorrência de
uma pequena lixeira aberta junto da entrada do povoado cujo carater temporal
(se foi o resultado de um evento particular ou da acumulação regular das atividades de processamento das carcaças) resulta difícil de avaliar.
Para além de fornecerem carne, estes animais proporcionariam outras matérias-primas como a pele, as hastes/cornos, os próprios ossos, etc., que poderiam
ser manufaturadas. Assim, é de salientar o desgaste que apresentam oito metapódios de veado (Figura 6) e um de equídeo na zona da articulação distal, um
rádio proximal e as faces laterais e mediais de dois astrágalos de veado, talvez resultado do seu uso como utensílios no tratamento de peles (Meier, 2013).
Esta seria uma atividade artesanal compatível igualmente com o domínio neste
registo das partes distais das patas e dos elementos cranianos.
Os perfis das idades de abate foram calculados apenas para as duas espécies
com amostras representativas. A proporção de veados juvenis atinge 13%, o que
demostra a caça maioritária aos animais adultos. No gado bovino este valor é
algo mais elevado: 17% (Tabela 4). Todos os ossos de cabra apresentam as epífises ligadas as respetivas diáfises, o desgaste dos dentes da única mandíbula de
ovino recuperada corresponde com um indivíduo sacrificado por volta dos dois
anos de idade, enquanto outros dois terceiros molares de ovino-caprino assinalam o sacrifício de animais entre 6 e 8 anos de idade. Também, no caso do
porco doméstico, espécie cuja criação se orienta unicamente para a obtenção de
carne, não se aprecia o abate de recém-nascidos, mas apenas de animais com
alguns meses de idade. Estes resultados revelam o aproveitamento de pequena
escala, correspondendo a uma economia auto-abastecedora, que providenciava
recursos como a lã, o leite, a força de tração e o estrume. Eram sacrificados os
animais domésticos quando estavam próximos ou no fim da sua vida produtiva.
Embora os dados osteométricos obtidos tenham impedido realizar a caracterização morfométrica das espécies identificadas, o dimorfismo sexual evidente
no úmero distal dos veados (em concreto o diâmetro mínimo da tróclea HTC,
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Davis, 2006:65) permitiu assinalar a presença maioritária de machos (Gráfico
2), situação que revela também uma boa gestão na exploração das populações
de cervídeos por parte dos habitantes de São Gens.
Em conclusão, a singularidade do contexto estudado impõe alguma cautela na
hora de interpretar os resultados apresentados em termos económicos. Porém,
a baixa representatividade de ovino-caprinos (e relativa representatividade de
bovinos) que contrasta com a importância da caça ao veado, complementada
com outras espécies selvagens de grande e médio porte (javali e corço), reforçam a ideia de que a base económica da comunidade não assentaria de forma
prioritária na gestão e no aproveitamento dos recursos animais domésticos. Em
termos dietéticos, verifica-se também o consumo dominante da carne proveniente das principais espécies cinegéticas, entre as que os veados, certamente
abundantes na região, deveriam ser explorados segundo as necessidades locais.
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VEADO
ÚMERO D

NF

F

-

5

BOVINO
% JUV

NF

F

-

-

RÁDIO P

-

6

-

7

F1/2 P

1

16

1

6

TÍBIA D

3

17

-

5

MTP D

-

11

3

4

ÚLNA P

1

1

-

-

FÉMUR P

-

1

-

-

CALCÂNEO P

2

6

-

-

RÁDIO D

4

8

-

1

ÚMERO P

-

1

-

-

FÉMUR D

-

1

-

-

TÍBIA P

-

5

TOTAL

11+1 dP4

78+4M3

13%

-

-

4+1 dP4

23+2M3

% JUV

17%

Tabela 4

Estado de ligação das epífises dos ossos de veado e bovino (Silver, 1969). No cálculo das
frequências de juvenis inclui-se o número de quartos pré-molares inferiores de leite (dP4) e
terceiros molares (M3). NF: não fundido; F: fundido; D: distal; P: proximal

v

Gráfico 2
Figura 6

Metacarpo de veado (Cervus elaphus) com desgaste ou afeiçoamento de um dos côndilos da
articulação distal.

Veado (Cervus elaphus). Distribuição das medidas do diâmetro mínimo da tróclea do úmero
distal. A linha vertical assinala a divisão entre machos e fêmeas numa população atual de veado
(Davis, 2006). As amostras representadas correspondem a jazidas portuguesas de diferente
cronologia: 1) Alcáçova de Santarém, medieval (Davis, 2006); 2) São Gens; 3) Alcáçova de
Santarém, romano (Davis, 2006); 4) Biblioteca de Mértola, romano (Moreno-García et al., 2017);
5) Mercador, calcolítico (Moreno-García, Valera, 2007); 6) São Pedro, Redondo, calcolítico (Davis,
Mataloto, 2012). Note-se que os exemplares de São Gens se posicionam do lado dos machos.
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3.3 Os macrorrestos vegetais
Desde a primeira campanha de São Gens que foram recuperados macrorrestos vegetais. O seu estudo permitiu não só a identificação das espécies usadas
na construção das paliçadas, das habitações/cabanas, mas também possibilitou
a aproximação ao paleoambiente que circundaria o povoado, bem como evidenciou algumas das espécies que seriam consumidas (recoletadas e/ou cultivadas)
pela população que ali habitou no século X. Segundo Queiroz (2009a), as estruturas foram fundamentalmente construídas com o recurso à madeira de carvalho-negral e azinheira (Quercus pyrenaica e Quercus rotundifolia).
No sector da entrada do povoado, sítio onde se identificaram as unidades
estratigráficas com melhor conservação de material orgânico, realizou-se uma
recolha sistemática de 10 litros de sedimento por cada metro quadrado provenientes de seis unidades estratigráficas (U.E.): [1], [4], [30], [36], [39] e [56]. O
estudo do material arqueobotânico incidiu na identificação de fragmentos de
carvão e vestígios carpológicos (sementes e frutos) de acordo com metodologias standard. Neste texto serão abordados os resultados da unidade com mais
material estudado, a U.E. [30].
Os fragmentos de carvão foram seccionados manualmente e as três secções
de diagnóstico foram observadas à lupa e microscópio de luz refletida, com apoio
de atlas e bibliografia da especialidade (Schweingruber, 1990a, 1990b; Gale,
Cutler, 2000; Vernet et al., 2001, Akkemik, Yaman, 2012). Além da identificação
taxonómica, foram também registados caracteres tafonómicos, por exemplo a
curvatura de anéis, presença de vitrificação ou fissuras radiais (MacParland et
al., 2010; Théry-Parisot, Henry, 2012).
Os vestígios carpológicos foram observados à lupa binocular e a sua identificação botânica foi efetuada com recurso à coleção de referência do Herbário
da Universidade do Porto e a atlas da especialidade (Bertsch, 1941; Beijerinck,
1976; Berggren, 1981; Jacquat, 1988; Anderberg, 1994; Jacomet, 2006; Nesbitt,
2006; Bojnanský, Fargašová, 2007).
Os resultados do estudo antracológico estão expressos na tabela 5. A análise
detalhada da sua distribuição estratigráfica e espacial está ainda em curso. Foram
analisados 3474 fragmentos, destacando-se a predominância de Quercus spp.
repartindo-se, maioritariamente, em Quercus de folha caduca (44,53%) e Quercus
sp. (30,83%). Seguidamente surge Fraxinus sp. (3,89%) e, ainda, com uma representação assinalável, os fragmentos de Dicotiledónea (19,63%), onde a identificação a um nível mais detalhado não foi possível devido ao seu estado de preservação. Com uma percentagem residual, surgem outros taxa, onde se incluem Alnus
sp., Pinus sylvestris, Erica arborea/australis e Leguminosae. A incidência de curvatura fraca nos fragmentos analisados indicia a preferência pelo uso de madeira de
indivíduos bem desenvolvidos, consonante com o tipo de vestígios recuperados.
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Espécies

Total

Alnus sp.

4

0,12

Erica australis/arborea

9

0,26

Erica scoparia/umbellata

2

0,06

Erica sp.

4

0,12

135

3,89

Leguminosae

5

0,14

Pinus sylvestris

2

0,06

Pinus sp.

2

0,06

1547

44,53

Fraxinus sp.

Quercus - caducifólia
Quercus - perenifólia

%

7

0,20

1071

30,83

1

0,03

Dicotiledónea

682

19,63

Indeterminado

3

0,09

3474

100

Quercus sp.
Rosaceae maloideae

Total
Tabela 5

Resultados do estudo antracológico da U.E. [30].

A generalidade dos taxa identificados era já conhecida de estudos antracológicos anteriormente realizados nesta jazida (Queiroz, 2009a) e em outros sítios
vizinhos como Penedo dos Mouros e Soida (Queiroz, 2009b, 2009c). Como
exceção, assinala-se a presença de Pinus sylvestris, que não ocorre nos outros
sítios medievais. É rara a sua presença nesta cronologia tão recente, sendo assumido que a sua distribuição está relacionada com o carácter menos benigno do
clima característico da última fase glaciar (Fernandes et al., 2015). Ainda assim,
a história holocénica desta espécie ainda é pouco conhecida, em especial a sua
eventual sobrevivência até fases recentes deste interglaciar em áreas onde hoje
já não ocorre de forma espontânea.
A presença predominante de Quercus spp. coincide com a caracterização
biogeográfica atual da região da Serra da Estrela (Costa et al., 1998; Connor et
al., 2012). A conjugação da informação fitossociológica com os dados palinológicos atesta a presença destas espécies (van der Knaape, van Leeuwen, 1995)
na região, no período em estudo. Ao mesmo tempo, os dados polínicos demonstram que este período corresponde a um momento de fortes mudanças nas dinâmicas paisagísticas da região, caracterizando-se por uma forte diminuição da
quantidade de pólen arbóreo. Esta fase de desflorestação está associada a um
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incremento de pólen do tipo Cerealia, o que permite conectar estas dinâmicas
ecológicas com a ação direta das comunidades humanas.
Relativamente à carpologia, a maioria das sementes e frutos provém da U.E.
[30] onde se podem distinguir dois grupos principais divididos entre as espécies
cultivadas (cereais e papoila-dormideira) e as espécies silvestres onde as primeiras assumem o carácter dominante do conjunto analisado (Gráfico 3).

No primeiro grupo – espécies cultivadas - verifica-se a predominância evidente do milho-miúdo (Panicum miliaceum) face aos restantes cereais (Gráfico
4), presentes em números reduzidos, como o centeio (Secale cereale), o trigo de
grão nu (Triticum aestivum/durum) e a cevada (Hordeum vulgare). Fazemos notar
que não é possível distinguir Triticum aestivum, Triticum turgidum e Triticum turgidum subsp. durum através da morfologia dos seus grãos pelo que estas espécies
estão incluídas num tipo morfológico. Um grão de trigo estava demasiado alterado para se conseguir identificar além do género.
Salienta-se a presença de uma semente de papoila-dormideira (Papaver somniferum subsp. somniferum/setigerum), espécie pouco documentada arqueobotanicamente nesta área e período. Deste grupo foram excluídas cerca de 94
cariopses de Panicoideae e cf. Panicoideae. Considerando o restante conjunto
carpológico é provável que pertençam a milho-miúdo, porém, o seu estado de
preservação não permite uma identificação mais precisa, pelo que não podemos
excluir tratar-se de cariopses de gramíneas silvestres da mesma tribo.
No segundo grupo, salienta-se a existência de espécies silvestres da flora
local e possivelmente daninhas dos cultivos. Uma cariopse de aveia (Avena) está
incluída neste grupo por não possuir elementos morfológicos essenciais para a
distinguir da aveia silvestre da cultivada. O cultivo da aveia terá começado na
Idade do Ferro (Tereso, 2012) e está presente, em época medieval, no povoado
da Senhora do Barrocal (Tereso et al., 2016: 7), sítio vizinho e da mesma cronologia de São Gens. Por último, devemos salientar que nas outras cinco U.E.s
estudadas existem espécies silvestres edíveis, como a amora (Rubus ulmifolius)
e a framboesa (Rubus idaeus).
O estudo arqueobotânico realizado confirmou a relevância científica do
material biológico preservado em São Gens. A análise antracológica evidenciou
o carácter dominante dos carvalhos (já referenciados em estudos anteriores) e
permitiu a identificação inédita de pinheiro-silvestre nesta área numa cronologia tão recente. O estudo carpológico permitiu identificar a existência de cultivos até então pouco conhecidos como o da papoila-dormideira e do milho-miúdo.

Gráfico 3

Proporção entre espécies cultivadas e silvestres presentes na U.E. [30].

Gráfico 4

Proporção entre espécies cultivadas na U.E. [30].

4. SÍNTESE
Conforme expusemos ao longo destas páginas, os trabalhos arqueológicos
levados a cabo em São Gens permitiram recuperar um notável corpus de dados.
O alcance e a transversalidade dos estudos que se têm podido realizar fazem
deste um sítio singular à escala regional e também no panorama peninsular,
oferecendo dados rigorosos sobre uma comunidade específica, constituindo
coleções de referência de cultura material e ecofactos, e permitindo reconstruir
importantes aspetos paleoambientais.
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A informação obtida sugere que São Gens foi ocupado durante um período
breve de cerca de 100 anos, entre os séculos IX e X. Como referimos, o sítio foi
completamente destruído por um grande incêndio que se precisou cronologicamente através de datações absolutas e que favoreceu a excecional conservação
de macrorrestos vegetais e faunísticos, registos normalmente pouco expressivos nestes contextos.
O registo estratigráfico reconhecido, mostra que São Gens terá tido uma
ocupação muito restrita no tempo. O povoado apresenta uma estratigrafia
horizontal onde não se reconhece nenhuma sobreposição de níveis que possa
sugerir uma sequência ocupacional prolongada. Efetivamente, o único indício
de reconstrução que se pode apreciar diz respeito a uma estrutura de lareira
com duas fases.
Foram precisamente as lareiras que permitiram intuir a presença de unidades domésticas, do tipo cabana. Estas encontravam-se espalhadas pelo recinto
cercado, mas não seriam em grande número, pelo contrário. Algumas das
sondagens e áreas escavadas em pontos distintos do interior do povoado não
revelaram quaisquer indícios de unidades domésticas, muito do espaço interior
estaria livre para que se efetuassem outro tipo de atividades. Dado o espaço disponível para unidades de cariz doméstico, calcula-se que São Gens tenha sido
utilizado por um conjunto de entre quatro a seis famílias. Já no extremo Oeste,
junto à entrada, reconheceu-se grande quantidade de fauna, de escória, e cerâmica muito fragmentada, sugerindo que se tratava de uma área de despejo no
interior do povoado.
Os dados relativos às atividades económicas têm permitido construir uma
imagem de uma comunidade que viveria num regime de certa autarcia e autossuficiente, que se baseava, fundamentalmente, na exploração sustentada dos
recursos naturais. Tal foi possível observar, sobretudo, através dos dados da
fauna selvagem e de alguns macrorrestos botânicos, que sustentam a existência
de atividades relacionadas quer com a caça quer com a recoleção. Por outro
lado, as evidências de uma atividade agro-pastoril relevante na economia da
comunidade são escassas.
As gentes de São Gens não tinham rebanhos de tamanho significativo (não
teria aliás pastos nas suas imediações, para onde pastorear as cabeças de gado)
e aparentemente também não praticaria uma agricultura baseada no cultivo
variado de cereais e leguminosas (muito diferente do que se documentou, por
exemplo, na Senhora do Barrocal, em Sátão). A reduzida expressão das sementes de espécies cultivadas é, aliás, consentânea com a ausência de instrumentos
agrícolas entre o espólio metálico.
A autarcia desta comunidade está igualmente expressada na sua capacidade
para explorar os recursos geológicos e no domínio das técnicas de fabrico quer

de metais, quer de cerâmicas. A estes conhecimentos acrescem as competências para o fabrico de estruturas e objetos em madeira e cortiça, bem como as
aptidões para fiar/tecer e ainda os conhecimentos para o trabalho da pedra, que
foram suficientes para que os habitantes de São Gens tivessem sido os protagonistas da construção da maior necrópole rupestre da região.
Poder-se-ia supor que uma área funerária tão extensa correspondesse a
um cemitério partilhado entre várias comunidades. No entanto, o estudo do
povoado e da necrópole mostram uma coincidência no que se refere ao tamanho
e tempo de vida desta comunidade. A dimensão estimada para a comunidade
(quatro a seis grupos familiares) e o período de tempo durante o qual o povoado
terá sido ocupado (máximo de 100 anos), coincidem com o número de sepulcros
existentes. Efetivamente, todo o registo material de São Gens aponta para uma
comunidade pequena, mas bem organizada socialmente, com uma estrutura
baseada nos laços familiares que definiam os grupos dentro da comunidade e
em que, pelo menos um se destacaria dos restantes, tal como se pode inferir pela
análise das sepulturas localizadas junto à “Pedra do Sino”. Era certamente um
grupo de gente resiliente e perfeitamente conhecedor e adaptado ao ambiente
que o rodeava.
Um dos aspetos que ainda não foi possível conhecer são os laços ou a natureza dos contactos que os habitantes de São Gens estabeleceram com outras
comunidades e grupos exteriores ao seu território. Estas relações são difíceis
de definir, uma vez que apenas duas pequenas contas de colar em pasta vítrea
azul documentam a existência de objetos não fabricados pela comunidade e que
tiveram uma procedência exógena. No entanto, o trabalho de curtimento das
peles de animais caçados, principalmente as de veado, poderão ser indicadores
indiretos de outras interações estabelecidas por este grupo.
A imagem que o registo arqueológico projeta dos habitantes de São Gens
entre os séculos IX e X vai ganhando contornos cada vez mais definidos. Numa
comunidade que se adivinhava predominantemente agro-pastoril, detetaram-se, pelo contrário, usos do território muito variados e estratégias transversais
no aproveitamento dos recursos naturais, que ainda não tinham sido documentados anteriormente.
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RESUMO
Trabalhando sobre áreas geográficas e períodos cronológicos genericamente
coincidentes, os autores abordam o povoamento e defesa do território a Norte
de Viseu sob prismas diferentes, focando as respetivas análises em diferentes
tipos de vestígios arqueológicos, com especial incidência nos elementos funerários e nas estruturas fortificadas.
Os resultados dessas análises são por fim objeto de uma reflexão comum,
na qual se tenta cruzar os dados de cada uma das perspetivas, procurando daí
extrair uma visão mais global do território no período cronológico em questão.

BREVE APRESENTAÇÃO
As breves linhas que se seguem constituem um primeiro ensaio de integração de duas abordagens distintas da área mais setentrional do território altomedieval de Viseu, resultantes da investigação pessoal de dois autores, os quais,
integrados num mesmo projeto com finalidades comuns, mas trabalhando de
forma autónoma, têm tentado compreender as comunidades que habitaram esta
região sob dois diferentes prismas: o das estratégias de defesa (AML) e o das
estratégias de povoamento (MAV), focando as respetivas análises em diferentes
tipos de vestígios arqueológicos, com especial incidência, respetivamente, nas
estruturas fortificadas e nos elementos funerários.
Se bem que a maior parte do trabalho que está subjacente a este texto seja o
de identificação e inventário de dados – quer os de natureza arqueológica, quer
os de natureza documental – não é esse o foco desta apresentação. Aqui, as nossas atenções estarão viradas para a definição das principais linhas de investigação que esse inventário ajudou a traçar.
Os resultados desta(s) análise(s) são, por isso, objeto de uma reflexão final,
comum, na qual se cruzam os dados de cada uma das perspetivas, procurando
daí extrair uma visão mais global deste território no período cronológico em
questão.

ABSTRACT
Working on generically coincident geographic areas and chronological
periods, the authors approach the settlement and defense of the territory to the
north of Viseu under different prisms, focusing their analysis on different types
of archaeological remains, with special emphasis on funerary elements and fortified structures.
These different analyses result in a common reflection, trying to cross the
data of each perspective, aiming to extract a global vision of the territory in the
chronological period in study.

1. AS ESTRATÉGIAS DE DEFESA
Embora ainda haja muito a compreender sobre este tema, ele já foi objeto de
vários estudos que nos permitem dispor de um considerável volume de informação para servir de base de trabalho. No que diz respeito à informação documental disponível, ela foi exaustivamente compilada no âmbito do projeto de
investigação em que se insere a produção deste texto, o que resultou num corpus
de mais de 400 documentos e/ou referências documentais, anteriores a 1200.
Quanto à informação arqueológica, já dispomos de estudos vários, da autoria
de Mário Jorge Barroca para todo o espaço de fronteira (Barroca, 2008-09), de
Jorge Adolfo Meneses Marques para o território viseense em geral (Marques,
2001; Marques, 2008), Mafalda Ramos para a região do Montemuro (Ramos,
2012), Marina Afonso Vieira para o Alto Paiva (Vieira, 2004), Pedro Pina
Nóbrega para a região entre Douro e Mondego (Nóbrega, 2004) e nós próprios
e Ricardo Teixeira, também para o Montemuro e áreas mais setentrionais do
território de Viseu (Lima, 1993; Teixeira, 2001; Lima, Teixeira, 2010).
O território de Viseu – aqui entendido como a região que é explicitamente
nomeada como tal na documentação desta época – e, em especial, a sua área
mais setentrional, foi objeto da construção de castelos durante um período
relativamente curto, de pouco mais de duzentos anos, não mais. Por muito que
DO IMPÉRIO AO REINO

234

235

algumas das suas mais importantes fortificações – em particular a própria fortificação urbana de Viseu e o seu perímetro amuralhado – tenham continuado a
ser usadas durante muitos séculos e, em muitos casos, a ser objeto de trabalhos
de reparação, remodelação e/ou reconstrução, as necessidades que ditaram a
construção de novos castelos extinguiram-se com a consolidação e definitivo
afastamento das ameaças que pendiam sobre os diferentes poderes que se
instalaram nesta região: o poder régio, consagrado com a ligação de D. Afonso
Henriques a Viseu e à área de Lafões e com a independência do reino português;
na mesma altura, o poder eclesiástico, definitivamente instalado e consolidado
com a restauração da diocese viseense; e, ainda o poder nobiliárquico, que em
sucessivas vagas correspondentes a sucessivas estirpes e gerações, primeiro
da nobreza condal e mais tarde dos infanções, promoveram a construção de
estruturas fortificadas.
Seja pelo receio de o perder, seja pela vontade de o consolidar, seja ainda pela
intenção de o expandir, a construção de estruturas fortificadas é sempre uma
afirmação de poder sobre um dado território. Mas, sob a designação de “fortificação”, esconde-se uma enorme diversidade de sítios com diferentes funções
e diferentes cronologias. Distingui-las é o primeiro passo para as compreender,
desde logo começando por distinguir aquilo que pode ser considerado um castelo daquilo que, embora sendo fortificado, não é, de facto, um castelo.

espessa (chega a atingir 4 metros) para querer apenas evitar que o gado pule a
cerca ou que alguém pule a cerca com o gado, não pode ser uma coisa nem outra.
Já se encontrava derrubada em meados do século X – em 960 é chamada
muro fracto (PMH, DC 81), para pouco depois começar a designar toda a serra
do mons muro (PMH, DC 459) – pelo que só pode servir estratégias defensivas
anteriores à integração de todo este espaço nos domínios da coroa asturiana.
Resta a hipótese de “fortificação – barragem” – já aventada por Carlos
Alberto Ferreira de Almeida há mais de 40 anos (Almeida, 1978) – destinada
a filtrar o uso de uma passagem natural – as “Portas” – para a qual não existe
alternativa viável a nível regional: forçar o regresso, serra acima, serra abaixo,
de qualquer contingente militar que já se tivesse aventurado a lá chegar, constituiria, por si só, uma grande façanha.
Quanto aos “habitats fortificados”, sejam eles interpretados como iniciativa
– e possível residência – de um qualquer cacique local; sejam vistos como iniciativa de comunidades de aldeões vivendo em regime de autarcia – para utilizar
a feliz expressão de Catarina Tente (2009) – albergamos sob esta designação
diferentes tipos de estruturas que poderão ser enquadradas num mesmo contexto económico-social e, naturalmente, no mesmo período cronológico (séculos IX – X).
Referimo-nos, em concreto, aos habitats fortificados que têm vindo a ser
estudados por Catarina Tente, e que aparentam ser núcleos de povoamento surgidos ex nihil, com estruturas defensivas – muralhas, paliçadas e afeiçoamento e/
ou aproveitamento de thors graníticos – propositadamente construídas para dar
resposta às necessidades de defesa das comunidades que aí viveram durante
um curto período (Tente, 2009). Em pouco tempo, as drásticas alterações operadas no plano económico, sociopolítico e militar ditariam o seu abandono.
Talvez respondam a necessidades equivalentes, surgidas no mesmo período
cronológico e no mesmo contexto socioeconómico, mas em diferentes condições
geográficas, geológicas e topográficas, as bem documentadas reocupações de
povoados da Idade do Bronze Final / Ferro, vulgo “castros”, nas quais o esforço
construtivo necessário para dispor de condições defensivas equivalentes seria
bem menor. Entre vários outros, talvez seja este o caso dos castros vizinhos da
Cárcoda e da Senhora da Guia (São Pedro do Sul) (Real, 2013).
Tendo em conta que é muito difícil identificar, com base em meros trabalhos
de prospeção de superfície, eventuais trabalhos defensivos altomedievais realizados sobre estruturas amuralhadas pré-existentes – se é que, na maior parte
dos casos, não se limitaram estas comunidades a aproveitar essas pré-existências, sem intervenção que seja reconhecível no registo arqueológico – e dadas
as características das estruturas habitacionais dessa época – também elas

1.1 As fortificações antes dos castelos (séculos VI – IX)
Não será correto falar de “castelos” neste território antes da transição do
século IX para o século X. Os trabalhos defensivos que podem ser associados a
estruturas cuja ocupação remonta a épocas anteriores a essa estão associados
a locais de habitat. Mas não são, de todo, “castelos”. O termo correto para as
identificar será mesmo o de “habitats fortificados”.
Algumas das possíveis exceções são facilmente explicáveis: é o caso das cercas ou muros, associados a materiais altomedievais que circundam áreas demasiado grandes para serem povoados e sem sinais de o terem sido. Tratar-se-á
de autênticas cercas de gado, como as identificadas nesta região, na zona de
Mangualde (Nóbrega, 2004: 26 e ss.), destinadas a proteger a fonte de subsistência da população de uma determinada área. Faz sentido que sejam de iniciativa
comunitária e não faz grande sentido chamar-lhes “manifestações de poder”.
Outras exceções são mais dificilmente explicáveis: é o caso, por exemplo,
da espantosa muralha que se ergueu no alto das Portas de Montemuro (Castro
Daire / Cinfães), a quase 1300 metros de altitude absoluta (Lima, 1993: 161-163).
Não é sítio que se habite nem área que se povoe. Demasiado grande para circundar um povoado que jamais alguém se lembraria de ali erguer e demasiado
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dificilmente reconhecíveis fora do contexto de uma cuidada escavação arqueológica – um dos melhores indicadores da reocupação altomedieval dos castros
será mesmo a existência próxima de sepulturas escavadas na rocha, quando
estas se encontram isoladas, em pequenos núcleos e / ou desordenadas, possivelmente correspondentes à instalação de casais em relativa autonomia, fora
do contexto de um cemitério paroquial e ainda não enquadradas pelos poderes
senhoriais locais.

surgem, cerca de 50 anos mais tarde, nas mãos de D. Flâmula Rodrigues, que
em 960 os doa ao Mosteiro de Guimarães (PMH, DC 81).
O que não significa que alguns deles não pudessem já existir, num outro contexto, sendo que, neste caso, teriam sido convertidos, quais antigas peças que
voltam a ser usadas num novo jogo de xadrez político-militar. Terá sido este o
caso, pelo menos, do castelo de Numão (Barroca, 2008-09: 210).
Para já, destes dez castelos, só no de Trancoso será notória a estrutura coeva de
D. Flâmula (Barroca, 1990-91: 96 e ss.; Barroca, 2008-09: 209), embora este dado
possa carecer de revisão à luz dos resultados de recentes intervenções (Ferreira,
Lobão, 2013). Mas também já começam a ser identificados vestígios da mesma
época noutras fortificações (Barroca, 2008-09: 209-210). Independentemente
disso, todos eles estão identificados, correspondendo, para além do já citado
castelo de Trancoso, a Moreira de Rei, Numão, Longroiva, Muxagata, Almendra,
Penedono, Alcarva, Sernancelhe e Caria (Barroca, 1990-91: 94-98).
Mas se o contexto cronológico que presidiu à criação destas fortificações não
suscita dúvidas, já o mesmo não sucede com o contexto político que as justificou
e a finalidade que presidiu à sua criação.
Mário Barroca considera que as mesmas marcarão a linha de fronteira entre
os territórios a Sul do Douro então controlados pelas forças afetas à monarquia
asturiana e os que estariam sob domínio muçulmano (Barroca, 1990-91; 200809: 208 e ss.). Assim sendo, funcionariam como primeira linha defensiva, assegurando, entre o Côa e o Távora, a estabilidade de um território cujo controle foi
inicialmente garantido com base nos efeitos decorrentes da presúria dos grandes centros urbanos regionais, como Viseu e Coimbra.
No entanto, atendendo ao clima de conflito no seio da alta nobreza astur-leonesa que ditou a instalação de Diogo Fernandes e, mais tarde, de Bermudo
Ordonhes na região de Lafões – mais concretamente na zona de Moçâmedes /
Bordonhos (São Pedro do Sul) como Manuel Luís Real bem demonstrou (Real,
2013: 213 e ss.) – e atendendo também à disposição destas fortalezas ao longo
das principais vias que ligam a civitas de Viseu às principais cidades do reino de
León, é bem possível que as preocupações defensivas e a manifestação de poder
que a construção destes castelos representa, seja reflexo dessa conflitualidade
interna dos reinos cristãos, mais ainda do que da necessidade de proteger este
território das investidas muçulmanas.
Em qualquer dos casos, são merecedores da nossa atenção dois outros aspetos relevantes – e que até estarão interligados – para a compreensão destas
fortificações:
- Quando, em 960, o destino destes castelos é colocado nas mãos do cenóbio
vimaranense, o contexto que justificou a sua construção já pertencia ao passado

1.2 Os primeiros castelos? (último quartel do século IX)
Nesta região, como noutras, a construção de verdadeiros “castelos” – reiteramos aqui a distinção, necessária, dos “habitats fortificados” – só poderá ser
atribuída ao reinado de Afonso III das Astúrias (866 – 910) e/ou a momentos
imediatamente posteriores a este. Por outras palavras, poderão atribuir-se à
“primeira vaga” do processo de senhorialização desta região, com a instalação, a
nível local, de poderosos magnatas apoiados pela monarquia asturiana ou seus
representantes, na sequência da presúria de Viseu, cuja data e autores exatos não se conhecem com absoluta certeza, mas que poderá ter acontecido na
sequência da presúria de Aquae Flaviae / Chaves, em 872, pelo Conde Odoário,
quiçá, ele próprio, o “presor” de Viseu.
À semelhança das outras civitates cuja fortificação foi promovida por Afonso
o Magno, também as defesas de Viseu devem ter recebido obras nesta época. E
é de esperar que, também à semelhança de outras civitates do noroeste peninsular, também Viseu tenha sido dotada de uma cintura defensiva de atalaias ou
postos de vigia. Mas o conhecimento destas primeiras fortificações, que em territórios contíguos ao de Viseu se documentam logo após a presúria de Portucale
(868) e ainda antes da presúria de Coimbra (878), esbarra em dois problemas de
difícil solução: em primeiro lugar, no desaparecimento da mais antiga documentação relativa à região de Viseu, o que nos priva de confirmar eventuais iniciativas construtivas da monarquia asturiana que noutras áreas estão plenamente
atestadas; e, por outro lado, na complexidade de que se reveste – sem recurso a
trabalhos arqueológicos que ainda não houve oportunidade de concretizar – a
distinção entre esses prováveis trabalhos defensivos e os que correspondem ao
processo de “encastelamento” que a região conheceu logo de seguida, nos inícios do séc. X e na sequência da instalação de vários clãs da alta nobreza nesta
região, em particular de Diogo Fernandes, Bermudo Ordonhes e seu séquito.
1.3 A transição para o século X e as primeiras décadas da centúria de novecentos
Não é razoável atribuir a outro momento histórico que não a este, a construção das linhas defensivas que integram os chamados “castelos do Côa”, os quais

DO IMPÉRIO AO REINO

238

239

– independentemente de novos e diferentes contextos justificarem a manutenção e a revalorização de alguns deles. Mas só alguns;
- Por outro lado, queda ainda por esclarecer a exata medida em que esta inaudita doação – e eventual desvalorização estratégica – dos castelos do Côa, se
poderá enquadrar nas consequências do frágil equilíbrio de forças com que a
também frágil monarquia leonesa, por um lado, e o califa de Córdova, por outro,
iam gerindo o controlo deste espaço de charneira e tentando manipular, em seu
proveito, os principais ativos militares da região. Com efeito, é conhecida a realização de sucessivos pactos com os quais os dois lados da contenda foram controlando a situação.
Entre vários acordos, promessas mútuas e pactos formalmente celebrados,
realçam-se alguns, pela relevância que poderão ter tido para esta região.
Antes de mais, aquele que nos é revelado no célebre episódio do “castelo
dos dois irmãos” – ou Qasr al-ajwayn, em latim Alafoens / Alahoens ou castro
Alahoueines, em português Lafões (Real, 2013: 210). O que na prática significa
que o facto de ser uma área maioritariamente povoada por populações “cristãs” e formalmente detida pela nobreza portucalense, não impedia que estivesse
sujeita às condições de paz impostas pelo rei da taifa de Sevilha, o que transformava a região – para usar a expressão de Cirylle Aillet – num “quase protetorado andaluz” (2009: 83 - 84).
Este mesmo episódio constitui, aliás, a mais antiga referência documental à
existência do castelo de Lafões, hoje Senhora do Castelo (Vouzela).
Um outro foi celebrado em 956 por Ordonho III, na sequência da célebre batalha de Gormaz, sobre a linha do Douro, em que este monarca leonês, apesar de
vitorioso, não deixou de valorizar a via da negociação diplomática, comprometendo-se perante os cordoveses a entregar e desmantelar algumas fortificações de
fronteira (Ceballos-Escalera, 2000: 93); e ainda um outro pacto em que Sancho
Ramires (Sancho I de León) não se coibiu de procurar aliados no lado oposto da
contenda – o que era, aliás, frequente – comprometendo-se a desmantelar [desativar?] castelos de fronteira – num total de dez, como os do Côa (!) – dois escassos
anos antes da doação de D. Flâmula (Ceballos-Escalera, 2000: 106-107).
A julgar pelos dados inovadores que vão sendo recolhidos no âmbito do projeto de investigação que propicia este trabalho, esta “primeira etapa do processo
de senhorialização” poderá não ter implicado, de imediato, o abandono sistemático dos “habitats fortificados” a que já aludimos, talvez por não ter tido grandes
efeitos imediatos longe dos círculos restritos de implantação destas estirpes
nobres. Embora, como veremos quando abordarmos as conclusões deste trabalho, o próprio diploma de D. Flâmula já contenha em si indícios de que este
processo estaria em marcha.

1.4 O câmbio de milénio e as primeiras décadas do século XI
Certo é que, pouco tempo depois de termos notícia da existência destas linhas
defensivas, e uma vez consolidada, com Ramiro, a integração desta região no
reino leonês, quando este reino passa novamente por dificuldades internas e
estas são aproveitadas pelo célebre caudilho muçulmano Almansor, já não são
(só) estas linhas defensivas que marcam as preocupações deste último, mas
sim outras. Cerca de meia centena de campanhas militares levadas a cabo por
Almansor (Molina, 1983) revelam com uma clareza impressionante a existência de outras linhas defensivas – nenhuma delas é um eixo no interflúvio Côa
– Távora, não obstante a primeira investida sobre Trancoso – cuja conquista era
então considerada relevante:
- A partir de 981 é atacado o perímetro leste do território sob alçada do reino
de León, com as conquistas de Trancoso e Viseu; entre 986 e 990, o alvo situa-se no perímetro defensivo a Sul, com as conquistas de Condeixa, Coimbra e
Montemor-o-Velho; e em 995, preparando terreno e abrindo caminho para a
campanha que, no ano seguinte, lhe permitiria a sua mais simbólica façanha,
realça-se uma nova linha defensiva em terras de Montemuro, nos mais setentrionais confins do território viseense (Lima, 2008).
Mais do que a qualquer outro contexto histórico, parece ser a este momento
que se deve atribuir o abandono sistemático dos ”habitats fortificados” a que
nos temos vindo a referir.
Se foi um abandono forçado pelas forças em contenda ou se foi a criação de
um novo equilíbrio (ou desequilíbrio) nos contextos locais de exercício do poder
que levou a esse abandono e a deslocação das famílias camponesas para “habitats não fortificados”, ainda é algo que está por esclarecer.
O certo é que, para além de terem permitido o controle das principais fortificações da região, as campanhas de Almansor transformaram, durante décadas,
toda a região entre Vouga e Mondego e, em particular, a de Lafões – Viseu, numa
área particularmente instável, propícia à proliferação de pequenos poderes
locais, sujeita às chamadas “arrancadas” ou expedições de saque, quer de um
lado, quer de outro, e sobretudo, dependente do que se passava na linha defensiva do Mondego (Coimbra – Montemor-O-Velho).
Com efeito, a região de Lafões - Viseu poderia considerar-se mais resguardada caso fortalezas-chave, como a de Montemor, estivessem nas mãos de forças afetas à coroa leonesa, o que terá acontecido entre 1017 e 1026 e, de forma
definitiva, a partir de 1034. O oposto sucederia nos períodos intermédios, uma
situação que a história perpetuou através da notícia da morte de Afonso V de
Leão, precisamente quando sitiava as muralhas de Viseu (David, 1947: 103).
Lafões – Viseu transformou-se assim, nestas primeiras décadas do século XI,
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numa região de charneira, de equilíbrios políticos e militares muito instáveis,
com frequentes mudanças de poder.
O castro Alahoueines surge explicitamente referido na documentação desde
1019 (PMH, DC 243) e o territorio alaphouen desde 1030 (PMH, DC 268).

Esta nova rede de fortificações revela-nos uma malha apertada de controlo
do território por parte das várias linhagens da nobreza. Ressalve-se, porém, o
facto de nem todas as fortificações serem efetivamente “novas” sendo que algumas resultam da conversão das que foram herdadas de contextos históricos
diferentes. Entre outros, é claramente o caso do castelo de Lafões (Vouzela), que
remonta pelo menos ao período em que o clã de Bermudo Ordonhes se instalou
na região, senão mesmo a período anterior.
Qualquer pessoa facilmente reconhecerá nesta rede de fortificações a origem da ainda atual divisão administrativa do território, uma vez que as terras
por elas capitaneadas, com uma ou outra nuance, estão na origem dos posteriores julgados, mais tarde municípios.
É também a esta fase de transição para a Baixa Idade Média que se deverão
atribuir, pensamos nós, a maioria das atalaias, vigias, candeias, luzes, faros e
fachos que encontramos espalhadas um pouco por todo o território. Elas parecem responder às necessidades de mecanismos de defesa complementar das
grandes fortificações, estando nesse caso integradas em verdadeiros “sistemas
defensivos” de carácter supralocal, algo que não cremos ao alcance de um qualquer dos antigos senhores locais cujo poder não raras vezes não passava de um
vale, se lá chegasse de todo.
Embora estas fortificações secundárias tenham uma distribuição que só aparentemente é anárquica, elas terão um denominador comum: só são eficazes se
funcionarem em rede e se direta ou indiretamente permitirem a vigilância e o aviso
atempado em caso de ameaça sobre um determinado sector de um dado território.
De imediato se pode esperar, por isso, que a sua localização seja determinada
pela presença de importantes vias, em especial as de importância transregional,
de portelas, pontes e outros locais de passagem quase obrigatória. Pelo que se
afigura à partida como fácil a determinação da sua função na rede. A tarefa é,
porém, bem mais complexa.
Não é que essa associação não seja, muitas vezes, suficientemente evidente.
Mas muitas outras fortificações – ou, para já apenas topónimos que nos indiciam a provável presença delas (Tabela 1) – cuja função de mera vigilância e
associação à rede viária não se evidencia ao primeiro olhar cartográfico, não
passam disso mesmo, de atalaias de vigia e de afirmação de poder sobre um
dado território.
Mas como tudo o que diz respeito a coisas que funcionam em rede, só é possível determinar a função de cada peça quando compreendemos os conjuntos. O
que só acontecerá com o estudo exaustivo e cartografia detalhada da rede viária e dos territórios de intervisibilidade. E muitos desses conjuntos estão, ainda,
muito longe daquilo que já logramos compreender.

1.5 Os meados do século XI, as campanhas de Fernando I e a reorganização defensiva
do território
Aquilo que as crónicas não nos dizem de forma explícita sobre as conquistas
de Almansor, é-nos revelado com uma impressionante nitidez pelas chamadas
“campanhas da Beira”, levadas a cabo por Fernando o Magno, cerca de seis décadas mais tarde. A nenhum outro que não ao próprio Almansor se pode atribuir
a captura das fortificações que Fernando I logrou recuperar: alguns anos antes
de Coimbra, foram definitivamente tomados, entre outros, os castelos de Seia
(1055), Lamego (1057) São Martinho de Mouros, Viseu, Travanca (Mangualde) e
Penalva (Penalva do Castelo) (1058) (PMH, Script., 9-10).
Na sequência da definitiva integração desta região nos domínios de Leão e
Castela, outra coisa não seria de esperar que não uma profunda reorganização
defensiva, a par, claro está, e em estreita conexão, com profundas alterações
ocorridas a todos os outros níveis da organização social e económica.
É neste novo contexto que surge uma densa rede de fortificações a que chamamos “castelos cabeça-de-terra”, rede essa que cobre extensivamente todo
este território e que, ao contrário da já então longínqua “primeira vaga do processo de senhorialização do território”, em tempos de Bermudo Ordonhes e
seus pares, chega efetivamente a todo o lado.
Devemos, no entanto, assinalar – como já fez Mário Jorge Barroca – que esta
rede de castelos e poderes não caiu sobre o território de uma vez só – qual transformação súbita que tivesse resultado de um suposto decreto régio – inexistente,
tanto quanto se sabe – determinando a mudança.
Aliás, se há característica que esta mudança revela, quando aplicada ao território viseense, é o seu carácter relativamente tardio. Com efeito, ressalvando
o caso de Lafões – que constitui, como vimos, uma situação muito particular – já
este processo se fazia notar há, pelo menos, duas / três décadas no Entre Douro
e Minho (Barroca, 2008-09: 218) e vale do Douro (Lima, 1993: 47 e ss.) quando
os seus efeitos se fazem sentir no território viseense
Ainda não havia terminado o século XI e, nesta região, já nos surgem referências – além de Lafões – aos castelos e às terras de Viseu (1086 - PMH, DC 663),
Santa Cruz (1087 - PMH, DC 672 = LP 333), Seia (1089 - PMH, DC 725 = LP
477) e Senhorim (1100 - PMH, DC 933).
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1.6 Perspetivas de trabalho e linhas de investigação futura
Como já referimos, o território de Viseu dispõe de alguns bons estudos de
castelologia medieval, os quais nos permitiram elaborar uma lista das fortificações conhecidas, esboçar a sua representação cartográfica e ensaiar, nas linhas
precedentes, uma primeira periodização do fenómeno conhecido como incastelamento nesta região (Figura 1). Mas é notório que ainda há muito a fazer neste
campo, o que nos leva a propor algumas linhas de orientação para a continuidade deste trabalho.
A par da realização de intervenções arqueológicas de carácter quase cirúrgico, que poderão ajudar a afinar cronologias e a enquadrar historicamente o
surgimento de “fortificações-chave”; do estudo dos territórios e horizontes
visuais das fortificações, os quais permitirão perceber o seu funcionamento em
rede; de um levantamento da microtoponímia que muitas vezes recorda aquilo
que de outra forma se não descobre; e, sobretudo, de um estudo exaustivo da
rede viária – à qual a documentação medieval faz, amiúde, preciosas referências; o estudo da organização defensiva de um território como o da antiga civitas
de Viseu deverá começar – e assim sendo, por aí começamos – pelo levantamento exaustivo das referências documentais que poderão, como se julga, levar
à identificação de novas fortificações e à compreensão das já conhecidas, o que
tem vindo a ser defendido por vários autores (Almeida, 1978; bibliografia posterior coligida em Barroca, 2017).
Não porque os mons referenciados na documentação mais antiga (anterior
a meados do século XI), quando integrados na fórmula-tipo “mons+rivulo+territorio” e antecedidos das expressões “ad radice” ou “subtus”, correspondam
de facto, de forma sistemática, a locais comprovadamente fortificados na Alta
Idade Média. Mas por duas outras ordens de razões:
- Em primeiro lugar, como já vários autores destacaram, porque não se vislumbra outra melhor razão para que sejam determinados montes e não outros a
servirem de ponto de referência para a localização das propriedades, verificado
que está, em muitos casos, que não são nem os mais próximos nem os topograficamente mais destacados relativamente às propriedades que os nomeiam;
- Em segundo lugar, porque – como já verificamos quando estudamos os territórios situados ao longo do curso terminal do rio Douro (Lima, 1993: 21 e ss.)
– em simultâneo com a profunda reorganização administrativa e militar operada
a partir de meados do século XI, as anteriores referências começam a ser substituídas de forma sistemática pela indicação do castelo cabeça-de-terra (o que
sugere que estes terão passado a desempenhar as funções antes atribuídas aos
outros, funções essas que só podem ser de natureza defensiva) ou pela indicação das grandes serras (o que sugere que houve uma perda de significado da

fórmula e um entendimento diferente da referência aos montes para a localização das propriedades, agora sim de carácter geográfico e topográfico).
Quanto mais se avança no século XII, mais óbvio se torna que as referências
ao mons não têm qualquer significado defensivo nem são relevantes para a identificação e estudo das fortificações locais. Salvo quando, por tradição documental (transposição parcial de documentos anteriores), os diplomas posteriores
ainda se reportam aos antigos pontos de referência.
No que diz respeito ao território de Viseu, com algumas particularidades,
parecem confirmar-se estas ideias.
De um total de quase meio milhar de referências documentais com data não
posterior a 1200, identificamos 91 situações em que a fórmula em questão é
usada. Esses 91 diplomas dão-nos a conhecer 28 diferentes mons.
Porém, nem do ponto de vista geográfico, nem do ponto de vista cronológico,
a documentação cobre de forma homogénea o território de Viseu nos séculos
IX a XII. Temos vastas áreas que não dispõem de um único documento e só no
século XII se verifica uma relativa abundância de diplomas, o que dificulta a
obtenção de conclusões gerais a partir da escassa documentação sobrevivente.
A título de exemplo, a total ausência desta fórmula em diplomas dos séculos
IX e X não nos permite perceber se o território de Viseu, cujo primeiro testemunho documental data de 957 (PMH, DC 73), conheceu, após a presúria de
Coimbra em 878, o mesmo processo de incastelamento que se observou em áreas
mais setentrionais, no vale do Douro e no Entre-Douro-e-Minho, a partir da
presúria de Portucale em 868. A fundação da linha de castelos do Côa, se bem
que atribuível às décadas que se seguiram à presúria das civitates de Viseu e
Coimbra, parece obedecer a uma estratégia muita específica de confronto entre
fações diferentes da alta nobreza leonesa, mais do que a uma estratégia de
incastelamento como a que tem sido apontada para o Norte de Portugal e Galiza.
Mesmo para as décadas imediatamente posteriores, o panorama documental do território viseense não é muito mais animador:
- Na primeira metade do século XI, temos apenas referências a dois montes:
a partir de 1019 (PMH, DC 243) ao castro Alahoueines e a partir de 1030 (PMH,
DC 268) ao mons Fuste. O primeiro é sem dúvida o castelo de Lafões, cuja existência, na primeira metade da centúria, também nos é atestada pelas fontes
árabes (Aillet, 2009: 83). O segundo não se deve reportar a uma fortificação,
pois corresponde sem dúvida ao maciço da Freita / Arada, onde o topónimo
Fuste ainda persiste, servindo para localizar também as propriedades situadas
no vale do Douro, a Norte da mesma serra, nos atuais concelhos de Castelo de
Paiva e Arouca. Aliás, neste mesmo diploma que se reporta ao mons Fuste, as
propriedades são simultaneamente situadas no território de Lafões.
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- Na segunda metade do mesmo século, o panorama continua a não ser muito
melhor: para além das primeiras referências aos territoria de Penafiel de Covas
(1078 – PMH, DC 551), Santa Cruz (1087 – PMH, DC 672) e Senhorim (1100 –
PMH, DC 933) são apenas referenciados outros dois mons: o mons Aguto a partir
de 1083 (PMH, DC 621) e o mons Candoosa no diploma atrás referido com data
de 1100. O primeiro só pode ser uma outra designação do monte do castelo de
Lafões, alusiva à sua forma aguçada, uma vez que serve para situar o mosteiro
de Vouzela. O nome do segundo, situado algures na zona de Vilar Seco, atual
concelho de Nelas, revela de forma explícita a sua função como local a partir do
qual eram emitidos sinais de luz, com intuitos defensivos.
- Na primeira metade do século XII – antes, portanto, da restauração da diocese viseense e da definitiva consolidação dos poderes regionais – situa-se a
quase totalidade das referências documentais recolhidas: 18 dos 28 montes
mencionados são então referidos pela primeira vez. Dois deles correspondem
a castelos “cabeça-de-terra”: em Tondela, o de Balestarios (Terra de Besteiros)
referido desde 1103 e em São Pedro do Sul o de Penafidel (Terra de Penafiel de
Covas) a partir de 1117. Os restantes não correspondem a qualquer fortificação conhecida embora possam ainda vir a ser objeto de aturada prospeção de
superfície (Tabela 2 em anexo).
Devemos, porém, ter em conta que nesta centúria predomina já claramente
a utilização das grandes elevações montanhosas como o já referido mons Fuste
(Serras da Freita / Arada) na zona Noroeste deste território, o mons Magaio
(Serra de São Macário) no seu extremo Norte e o mons Hermeno (Serra da
Estrela) no seu quadrante Sudeste. Em conjunto, estes três maciços representam 2/3 das referências documentais. Na segunda metade da centúria, este tipo
de referências é residual (apenas 8 menções a 4 mons diferentes) e não constitui
já uma fonte de relevo para o estudo da rede regional de fortificações do território viseense.
Cabe à investigação futura apurar em que medida esta constatação reflete
apenas uma mudança de estilo na redação dos diplomas ou se resulta também,
como pensamos, de um efetivo declínio do papel das fortificações locais na organização do espaço e no exercício dos diferentes poderes que se instalaram no
território viseense.
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Figura 1

Fortificações do território de Viseu. Tomam-se as referências aos territórios / terras como referências a castelos, uma vez que a existência dos primeiros implica a existência dos segundos.
Não se incluem “habitats fortificados”. Documentadas no séc. X: 1 - Viseu (957 - PMH DC 73),
2 - Penedono (960 - PMH DC 81), 3 - Sernancelhe (960 - PMH DC 81), 4 - Caria (960 - PMH DC
81), 5 - Mortágua (988 - PMH DC 154). Documentadas no séc. XI: 6 - Lafões (1019 - PMH DC 243),
7 - Penalva (1058 - Chron. Goth.- PMH, Script. 9 - 10), 8 - Travanca (1058 - Chron. Goth.- PMH,
Script. 9 - 10), 9 - Penafiel de Covas (1078 - PMH DC 551), 10 - Santa Cruz (1087 - PMH DC 672),
11 - Senhorim (1100 - PMH DC 933). Documentadas no século XII: 12 - Zurara (1103 - DP III 93),
13 - Besteiros (1103 - DP III 112), 14 - Tavares (1112 - DR I 27), 15 - Sátão (1139 - DR I 173). Não documentadas até finais do séc. XII (Marques, 2000; Nóbrega, 2004; Marques, 2008): 16 - Castêlo,
Alcofra, Vouzela, 17 - Nespereira, São Pedro do Sul, 18 - Castro, Vila Cova-à-Coelheira, Vila
Nova de Paiva, 19 - Castelo, Ferreira de Aves, Sátão, 20 - São João do Deserto, Ferreira de Aves,
Sátão, 21 - Castelo, Fonte Arcada, Sernancelhe, 22 - Penela da Beira, Penedono, 23 - Castelo,
Ariz, Moimenta da Beira, 24 - Santa Bárbara, Castelo, Moimenta da Beira, 25 - Castelo Mendo,
Mangualde.
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2. AS ESTRATÉGIAS DE POVOAMENTO
Os sítios de habitat não fortificados ou abertos são os mais numerosos e
serão a célula menor de povoamento, podendo em muitos casos corresponder
a unidades familiares. O trabalho pioneiro de Mário Barroca, do ano de 1987
(parcialmente publicado em Barroca, 2010-2011), inspirou muitos investigadores, entre os quais nos contamos, a encontrar nas sepulturas escavadas na
rocha um importante indicador do povoamento. A importância desta valiosa
pista para a abordagem do estudo de áreas rurais da Alta Idade Média é compreensível face à grande dificuldade de deteção de vestígios de superfície que
denunciem ocupações deste período.
Esta abordagem ao mundo dos mortos para perceber o mundo dos vivos
vai encontrando suporte nos resultados de investigação. Nos últimos anos tem
vindo a ser valorizada a relação entre sepulcros escavados na rocha e sítios
habitacionais, com base em estudos de locais em que as sepulturas surgem não
longe de estruturas domésticas que tudo indica serem coevas (Tente, 2016: 276277), reforçando a ideia de que, mesmo quando não são visíveis os vestígios de
superfície, é possível que estas estruturas funerárias estejam na proximidade
dos locais de habitat. Ora também no território setentrional de Viseu é possível identificar um grande número de situações em que se identificam vestígios
de estruturas habitacionais nas imediações de sepulturas escavadas na rocha.
Só para dar alguns exemplos, referência para os sítios de: Carvalhais, Miguela,
Muragos, Coval, Pousada das Campas, Casal dos Mouros e Covais (Figura 2,
n.º149, 112-114, 103, 145 e 32), que possuem vestígios de ocupação à superfície
consentâneos com a Alta Idade Média.
A figura 2 mostra o resultado do levantamento efetuado, com base nos trabalhos de: Pedro Sobral de Carvalho (1989), para Penedono; Jorge Adolfo Marques
(2000) para uma área considerável do território de Viseu; António Costa (2011)
para Sernancelhe; Mafalda Ramos (2012), para a área de Montemuro; César
Leandro Guedes (2015) entre os rios Távora e Cabrum; para além dos nossos
próprios levantamentos para o Alto Paiva e áreas limítrofes (em parte publicados em Vieira, 2004).
Para lidar com esta informação os sítios com sepulturas escavadas na
rocha foram divididos de acordo com a sua distribuição espacial e números.
Em primeiro lugar distinguimos necrópoles alinhadas das necrópoles desordenadas, na esteira da proposta explicativa para os diferentes grupos de sepulturas escavadas na rocha com base na sua morfologia espacial, da autoria de
Iñaki Martín Viso (2012). As primeiras, as alinhadas (3), serão as mais tardias
e estarão vinculadas ao processo de paroquialização, normalmente são sepulturas com a mesma orientação, maioritariamente antropomórficas, tendendo

para a orientação canónica e que estão muito próximas entre si. As segundas,
as necrópoles desordenadas (2), serão um fenómeno anterior e caracterizam-se por estar dispersas num dado espaço, notando-se a existência de núcleos
agrupando algumas sepulturas. As suas orientações são diversas e apresentam
diferentes morfologias, sendo maioritárias as não antropomórficas, no espaço
agora em estudo. Depois temos os grupos de sepulturas até dez exemplares (1),
que pelo seu número não se enquadram ainda nas necrópoles, mas cujas características são idênticas às das necrópoles desordenadas, ou seja, distribuem-se
no espaço sem uma ordem aparente e por vezes formando alguns sub-grupos.
Apresentam orientações e morfologia diversa. Dentro deste grande grupo iremos distinguir os sítios que têm de uma até cinco sepulturas (1.1.) e de seis a dez
(1.2) para seguir o critério do autor (Martín Viso, 2012: 170-173).
Partindo do princípio que as sepulturas e necrópoles dispersas seriam espelho de sociedades muito pouco hierarquizadas, o que parece ser corroborado pela
inexistência de achados de prestígio, o investimento na criação destes sepulcros
é feito para que sirvam de marcos territoriais, espelho dos seus direitos sobre
determinadas terras. O local de enterramento do antepassado seria a base da
reclamação de direitos de posse, o que nos remete para comunidades campesinas algo independentes de centros de poder mais organizados. Apreciando
o resultado cartográfico desta categorização, vemos que em volta de centros
urbanos como Viseu e Lamego e outros “centros de poder”, representados pelos
povoados fortificados, não existem sepulturas escavadas na rocha. Cumpre dizer
que a sul de Viseu (não cartografado por já não fazer parte deste estudo) há dois
sítios com sepulcros rupestres a pouco menos de 2 Km, mas são exceção, pois
num espaço de 4,5 Km não há outras ocorrências. É notório o vazio a norte de
Viseu, num arco amplo com um mínimo de 8 Km. É portanto uma hipótese plausível que as sepulturas escavadas na rocha apareçam onde as populações estão
mais livres para estabelecer os seus próprios territórios e que sejam inexistentes
em áreas onde chega a autoridade de elites. Também seria sedutor pensar que o
controlo exercido por estes centros está espelhado no maior ou menor raio, em
volta dos centros, livre de sepulturas escavadas na rocha.
Assim, temos uma importante trama de povoamento rural que se afigura
disperso, sendo claramente maioritários os sítios com uma a cinco sepulturas
(1.1). O que de resto não surpreende pois é característica da zona de Viseu e
ainda do Alto Mondego (Marques, 2000; Tente, 2015). É importante frisar que
as sepulturas escavadas na rocha poderiam não ser o único tipo de enterramento utilizado e que certamente seria uma situação de exceção, reservada a
alguns. Neste panorama consideramos natural que o sepulcro fosse reutilizado,
no caso dos pequenos núcleos, pelos membros mais proeminentes da família
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e que existissem formas mais simples de inumar que ainda não foram detetadas (a acidez dos solos, que consome os restos osteológicos, poderá impedir que
alguma vez se identifiquem fossas simples abertas no solo, por exemplo).
Dada a proximidade de muitos destes sítios, que por vezes até parecem estar
sensivelmente equidistantes, pode-se aventar que existiria algum tipo de rede
de proximidade e entreajuda entre os diferentes locais, normalmente estruturados ao longo de pequenos vales. A inexistência de achados de prestígio associada a uma cultura material pobre seriam reveladoras de uma sociedade muito
pouco hierarquizada. A título comparativo podemos referir o que está a ser
revelado no sítio da Genestosa (Casillas de Flores, Salamanca) onde as escavações arqueológicas permitiram identificar cabanas junto de sepulturas rupestres. Aqui o ribeiro Mazo de Prado Álvaro, serve de eixo a este povoamento, surgindo sepulturas isoladas ou em pequenos núcleos (grupo 1.1) de ambos os lados
do curso de água e nas imediações são visíveis à superfície os alicerces pétreos
de cabanas. Foram escavadas duas destas estruturas, uma das quais a poucos
metros de uma sepultura isolada e os materiais e as cronologias absolutas apontam grosso modo para um início de ocupação a partir do séc. V e abandono nos
inícios do séc. VIII. As estruturas possuem base de pedra, maioritariamente de
duplo paramento efetuado com pedras pouco aparelhadas, e os alçados e cobertura seriam de materiais perecíveis (Martín Viso et al., 2017).

Figura 2
Povoamento do território setentrional de Viseu.
Habitats fortificados : 1 - Castro Daire (Castro Daire), 2 - Castro de Lalim / St.ª Bárbara (Lalim. Lamego),
3 - Castelo de Ariz (Ariz, Moimenta da Beira), 4 - Muro (Pêra Velha, Moimenta da Beira), 5 - Castro da Cárcoda
(Carvalhais, São Pedro do Sul), 5 - Castelo de Ferreira de Aves (Ferreira de Aves, Sátão), 7 - Fragão de Penavouga
(Quintela, Sernancelhe), 8 - Castro de Mondim (Mondim da Beira, Tarouca), 9 - Castro de Vila Cova-à-Coelheira
(Vila Cova-à-Coelheira, Vila Nova de Paiva). Habitats não fortificados - sepulturas escavadas na rocha: 1 a 2-5
sepulturas escavadas na rocha - grupo 1.1: 10 - S. Domingos (Cortiçada, Aguiar da Beira), 11 - Alto de Santiago
(Pena Verde, Aguiar da Beira), 12 - Passal (Pena Verde, Aguiar da Beira), 13 - Prado (Pena Verde, Aguiar da Beira),
14 - Capela de St.ª Ana (Pinheiro, Aguiar da Beira), 15 - Chafurdo (Soito, Aguiar da Beira), 16 - Quinta da Silveira
(Aricera, Armamar), 17 - Sabroso (Santa Leocádia, Armamar), 18 - Urze (Gosende, Castro Daire), 19 - Aveleira (Mões,
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Castro Daire), 20 - Cruz do Pinheirinho (Mões, Castro Daire), 21 - Lajedo (Mões, Castro Daire), 22 - Ralo (Mões,
Castro Daire), 23 - Outeiro de Cimas (Moura Morta, Castro Daire), 24 - Regada/Ameal (Pepim, Castro Daire), 25 Rebolada (Mões, Castro Daire), 26 - Ferreiros de Tendais (Ferreiros de Tendais, Cinfães), 27 - Sarabigo (Ferreiros
de Tendais, Cinfães), 28 - Relva (Gralheira, Cinfães), 29 - Ramires (Ramires, Cinfães), 30 - Quetrapassa (Tendais,
Cinfães), 31 - Carvalhal (Muxagata, Fornos de Algodres), 32 - Covais (Queiriz, Fornos de Algodres), 33 - Guadial
(Queiriz, Fornos de Algodres), 34 - Cabeços (Vila Chã, Fornos de Algodres), 35 - Quinta de S. Bento (Britiande,
Lamego), 36 - Dorna Pedrenha (Lazarim, Lamego), 37 - Giralda (Lazarim, Lamego), 38 - Pedra Cavada/Salgueiral
(Lazarim, Lamego), 39 - Gaia (Arcozelos, Moimenta da Beira), 40 - Penedos (Ariz, Moimenta da Beira), 41 - Lagar dos
Mouros (Caria, Moimenta da Beira), 42 - Castelo, Capela Sr.ª da Conceição (Castelo, Moimenta da Beira), 43 - Avelal
(Lusinde, Moimenta da Beira), 44 - Abrunhais (Moimenta da Beira, Moimenta da Beira), 45 - Quinta de S. Pedro
(Moimenta da Beira, Moimenta da Beira), 46 - Pulo do Lobo (Ariz, Moimenta da Beira), 47 - Fonte do Ouro (Caria,
Moimenta da Beira), 48 - Laja Velha (Caria, Moimenta da Beira), 49 - Porto (Caria, Moimenta da Beira), 50 - Portela
(Peva, Moimenta da Beira), 51- Um Santo (Peva, Moimenta da Beira), 52 - Covelo II (Rua, Moimenta da Beira), 53 Ferradia (Segões, Moimenta da Beira), 54 - Curaceiro I (Vilar, Moimenta da Beira), 55 - Curaceiro II (Vilar, Moimenta
da Beira), 56 - Eirinha (Esmolfe, Penalva do Castelo), 57 - S. Martinho (Esmolfe, Penalva do Castelo), 58 - Sereia/Ínsua
(Ínsua, Penalva do Castelo), 59 - Chão das Telhas / Chão dos Alhos (Pindo, Penalva do Castelo), 60 - Portela (Sezures,
Penalva do Castelo), 61 - Quinta do Convento / Trancozelo (Trancozelos, Penalva do Castelo), 62 - Laje do Queixo
(Antas de Penedono, Penedono), 63 - Quatro Caminhos (Antas de Penedono, Penedono), 64 - Quinta dos Carvalhais
(Antas de Penedono, Penedono), 65 - Sepultura da Fiateira (Antas de Penedono, Penedono), 66 - A-do-Bispo
(Penedono, Penedono), 67 - Fonte Fria (Penela da Beira, Penedono), 68 - Mesquitela (Barrô, Resende), 69 - Santa
Bárbara (Sul, São Pedro do Sul), 70 - Eiró (Avelal, Sátão), 71 - Curral (Mioma, Sátão), 72 - Pai Moiro (S. Miguel de Vila
Boa, Sátão), 73 - Parreirinha (S. Miguel de Vila Boa, Sátão), 74 - Barrocas (Silvã de Cima, Sátão), 75 - Caramouços
(Ferreira de Aves, Sátão), 76 - Cerdeira do Lagar (Ferreira de Aves, Sátão), 77 - Cotovio ou Monte Carneiro (Ferreira
de Aves, Sátão), 78 - Mata do Pinheiro (Ferreira de Aves, Sátão), 79 - Quinta de Paredes (Ferreira de Aves, Sátão), 80
- Vinha da Moita (Ferreira de Aves, Sátão), 81 - Cimo da Aldeia (Arnas, Sernancelhe), 82 - Cova da Moura (Chosendo,
Sernancelhe), 83 - S. Sebastião (Chosendo, Sernancelhe), 84 - Chão das Vinhas I (Cunha, Sernancelhe), 85 - Chão
das Vinhas II (Cunha, Sernancelhe), 86 - Igreja Matriz de Fonte Arcada (Fonte Arcada, Sernancelhe), 87 - Marmeleiro
(Fonte Arcada, Sernancelhe), 89 - Enxertada (Granjal, Sernancelhe), 90 - Covelo (Sarzeda, Sernancelhe), 91
-Lameirões (Sarzeda, Sernancelhe), 92 - A-do-Conde (Lamosa, Sernancelhe), 93 - Lameira (Lamosa, Sernancelhe), 94
- Lameira de Oleiros ou Meiros (Lamosa, Sernancelhe), 95 - Pedra Encavalada (Lamosa, Sernancelhe), 96 - Baganhos
(Sendim, Tabuaço), 97 - Quinta de S. Martinho (Sendim, Tabuaço), 98 -Passa Frio (Távora, Tabuaço), 99 - Leiro
(Ucanha, Tarouca), 100 - Vila Chã da Beira - Vila Chã da Beira (Tarouca), 101 - Alhais (Alhais, Vila Nova de Paiva), 102
- Outeiro das Pias (Alhais, Vila Nova de Paiva), 103 - Pousada das Campas (Alhais, Vila Nova de Paiva), 104 - Cama
da Moura (Fráguas, Vila Nova de Paiva), 105 - S. Romão (Pendilhe, Vila Nova de Paiva), 106 - Alto do Coxo (Touro,
Vila Nova de Paiva), 107 - Ribeirinho (Touro, Vila Nova de Paiva), 108 - São Martinho de Almoneixe (Touro, Vila
Nova de Paiva), 109 - Sarnoso (Touro, Vila Nova de Paiva), 110 - Alto da Cruz (Vila Cova-à-Coelheira, Vila Nova de
Paiva), 111 - Debotinos (Vila Cova-à-Coelheira, Vila Nova de Paiva), 112 - Miguela (Vila Cova-à-Coelheira, Vila Nova
de Paiva), 113 - Muragos (Vila Cova-à-Coelheira, Vila Nova de Paiva), 114 - Coval (Vila Nova de Paiva, Vila Nova de
Paiva), 115 - Oliveira de Cima (Bodiosa, Viseu), 116 - Durigos (Cavernães, Viseu), 117 - Nogueiredo (Cavernães, Viseu),
118 - Souto/Bigas (Lordosa, Viseu), 119 - Lamigueiro (Povolide, Viseu), 120 - Quinta de Vila Nova (Povolide, Viseu),
121 - Tapada (Povolide, Viseu), 122 - Cerrado (Calde, Viseu), 123 - Laginha (Calde, Viseu), 124 - Escoiral (Cota, Viseu),
125 - Corgo/Quinta da Tapada/Quinta do Areal (Fataúnços, Vouzela), 126 - Moçâmedes (S. Miguel do Mato, Vouzela),
127 - S. Domingos (Ventosa, Vouzela), 128 - Senhora do Castelo (Vouzela, Vouzela). 6 a 10 sepulturas escavadas na
rocha - grupo 1.2: 129 - Regada (Aguiar da Beira, Aguiar da Beira), 130 - Alto de S. Domingos (Pena Verde, Aguiar
da Beira), 131 - Capela de St.º Antão (Valverde, Aguiar da Beira), 132 - Tapada do Abade (Goujoim, Armamar), 133
- Covais (Peva, Moimenta da Beira), 134 - Capela de S. João Baptista (Rua, Moimenta da Beira), 135 - Mogueira/S.
Martinho de Mouros (S. Martinho de Mouros, Resende), 136 - Alto da Costa (Carvalhais, São Pedro do Sul), 137 Ourigos (Decermilo, Sátão), 138 - Quinta da Eira (Ferreira de Aves, Sátão), 139 - Corgo do Poio (Faia, Sernancelhe),
140 - Verdogal (Fonte Arcada, Sernancelhe), 141 - Vale de Vila (Sendim, Tabuaço), 142 - Franqueira (Côta, Viseu),
143 - Quinta da Pena (Povolide, Viseu). Necrópoles desordenadas - grupo 2: 144 - Forcadas (Matança, Fornos de
Algodres), 145 - Casal dos Mouros (Peva, Moimenta da Beira), 146 - Covelo I (Rua, Moimenta da Beira), 147 - Vale
de Maria Pais (Antas de Penedono, Penedono), 148 - Fornelos ou Quinta da Raposeira (Faia, Sernancelhe), 149 Carvalhais (Vila Nova de Paiva, Vila Nova de Paiva). Necrópoles alinhadas - grupo 3: 150 - Igreja de St.ª Maria de
Almacave (Almacave, Lamego), 151 - S. Pedro de Penalva (Castelo de Penalva, Penalva do Castelo), 152 - Igreja
Paroquial de Pindo (Pindo, Penalva do Castelo), 153 - Sernancelhe / Igreja Matriz (Sernancelhe, Sernancelhe), 154 Igreja Matriz de Sendim (Sendim, Tabuaço), 155 - Igreja Matriz de Vouzela (Vouzela, Vouzela).

Dentro do grupo de sepulturas escavadas na rocha desordenadas (grupo 1) não
se identificam diferenças significativas entre os núcleos pequenos, até 5 sepulcros,
e os grandes, entre 6 e 10 sepulcros, no que se refere à distribuição espacial. E o
mesmo parece ser verdade para as necrópoles desordenadas (2), com exceção das
duas maiores: Forcadas e Vale de Maria Pais (Figura 2, n.º 144 e 147), com 23 e 24
sepulturas respetivamente. Nestes dois casos não se encontram outros sítios em
redor até aos 2 Km de distância, portanto destacam-se das restantes pelo facto de
serem maiores concentrações e também por terem um certo vazio em seu redor,
ao contrário das necrópoles mais pequenas. Estas diferenças poderão ser reflexo
do tipo de assentamento existente ou da sua organização, tanto sendo possível
que exista um assentamento multifamiliar correspondente, como a concentração
de enterramentos de diferentes unidades mais pequenas.
Para a área setentrional de Viseu ainda não possuímos dados que nos permitam entender como seriam estes assentamentos, mas algumas pistas disponíveis apontam para a existência de edificações em materiais perecíveis sobre
muretes de pedra, embora tipologicamente muito diferentes dos presentes no
sítio da Genestosa aludido acima. Abordemos um exemplo que nos pode dar
alguma informação sobre esta temática.
O cemitério rupestre de Carvalhais (Figura 2, n.º 149) está implantado numa
plataforma a meia encosta, dominando terrenos com potencial agrícola – por
onde passa uma linha de água –, localmente conhecidos como Linhares. É constituído por doze sepulturas, uma das quais está algo afastada das restantes,
a cerca de 130 m para NE. A necrópole mostra muitas marcas de destruição,
provavelmente para a extração de pedra, pelo que muitos exemplares apresentam grandes mutilações. Ainda assim é possível identificar quatro núcleos, três
de duas sepulturas e um de quatro. Em termos de morfologia e orientação são
muito diversas, inclusivamente dentro dos núcleos. Num ligeiro cabeço a sul é
possível observar um escorial. Com a construção de um novo traçado da estrada
municipal, em 2001, seriam revelados muitos mais vestígios do sítio arqueológico que se desenvolvia ao lado da necrópole, mas infelizmente em contexto
de destruição, pois a obra não teve acompanhamento arqueológico. Contudo,
algumas pequenas sondagens posteriores, ao lado da nova estrada, permitiram identificar parcialmente uma estrutura pétrea de pedra seca que poderá
ser coeva das sepulturas, embora a maioria dos vestígios remontem ao Baixo
Império (Vieira, 2008: 746-748). Esta estrutura não está sozinha, no decurso de
sondagens arqueológicas, prévias à construção de uma moradia, identificaram-se mais duas estruturas idênticas (comunicação pessoal de Alexandre Canha),
que também não foram inteiramente escavadas, mas que já nos indicam a existência de um assentamento.
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As necrópoles alinhadas (grupo 3) são apenas seis, proporção que também
encontra paralelo no Alto Mondego (Tente, 2015). Estas serão indicadoras de
um processo que se vai materializando no século XII, o estabelecimento das
paróquias e respetivos assentamentos, que irão construir a trama do povoamento que subsistiu em muitos casos até à atualidade. Lamego e Sernancelhe
são dois destes sítios, o primeiro local central desde a época romana, o segundo
um castelo referido no testamento de D.ª Flâmula (PMH, DC 81), exemplos que
nos remetem para as fortificações como locais de representatividade do poder e
que serão escolhidos para integrar a nova rede paroquial, instrumento de uma
nova territorialidade.

Nem sempre as estratégias de povoamento e defesa deste território convergiram para a concretização material de umas e outras nos mesmos locais.
Por outras palavras: fortificações e locais de habitat nem sempre andaram
de mãos dadas, sendo que, sempre que o fizeram, deram origem a dois tipos
de sítios: aqueles a que chamamos “habitats fortificados” – os quais, sendo fortificações, não são “castelos” – e aqueles outros, ainda muito mal conhecidos,
que resultam da reciclagem de velhas fortificações castrejas – quiçá aproveitando delas alguns trabalhos defensivos há muito abandonados – convertidas
em agrestes locais para viver… e morrer.
Nestes casos – e só nestes – vestígios de povoamento (essencialmente sepulturas) e de trabalhos defensivos, coincidem no espaço. Durante muito pouco
tempo. Ao que tudo indica, o divórcio acontece algures no século X. A partir daí,
uns e outros seguem caminhos autónomos.
Sem querer atribuir uma data concreta a este processo – o que seria, aliás,
absurdo – nem, tão pouco, nele querer ver o seu início e muito menos a sua conclusão, é possível que ele se tenha deixado “surpreender” no célebre texto de D.
Flâmula – já aqui várias vezes invocado.
Ao partir em três tipos os bens que são nomeados – castelos, penelas e populaturas – este bendito diploma deixa clara, como nunca, a distinção entre as estruturas defensivas – às quais pertencem, com diferentes graus de importância e
elaboração arquitetónica, as duas primeiras categorias – e os núcleos de povoamento. Mário Barroca associa mesmo as populaturas às atuais aldeias, assumindo-os como povoados abertos, característicos de áreas de vale, distanciando os
núcleos de povoamento de meados do século X dos modelos de “habitat fortificado”, a média altitude, que sabemos ainda coexistirem nesta época e região.
No essencial, portanto, os castelos – estes castelos, nesta região, nesta época
– não são locais para viver. E, como tal, também não o são para morrer. O que
explica, em grande medida, a falta de coincidência entre as fortificações e, entre
outros raros vestígios de habitat, as sepulturas escavadas na rocha.
Não devemos ignorar que existem casos – raros, estatisticamente insignificantes – em que umas e outras parecem partilhar o mesmo espaço.
Como é o caso da necrópole rupestre encontrada junto à igreja de Castelo de
Penalva (Figura 2, n.º 151), nas proximidades de uma fortificação: o castelo que
presidiu à terra medieval de Penalva.
Jorge Adolfo M. Marques (Marques, 2000) inventariou cerca de 550 sepulturas escavadas na rocha distribuídas por 168 sítios da região de Viseu. Apenas
3 desses sítios correspondem seguramente a castelos, e todos eles estão associados a igrejas: para além do já citado caso de Castelo de Penalva, acrescem
os casos do Castelo em Moimenta da Beira (Figura 2, n.º 24) com a sua capela

3. EM JEITO DE CONCLUSÃO
O presente texto deixa bem claras as fragilidades da nossa investigação e o
longo caminho que ainda teremos que percorrer neste árduo percurso que constitui o estudo de comunidades humanas num processo de profunda mudança.
Mas não deixou, também, de abrir aliciantes horizontes e apontar caminhos
para o promissor futuro dessa mesma investigação. Deste ponto de vista, valeu
a pena o esforço de tentar conciliar diferentes metodologias de trabalho e perspetivas de análise.
As fragilidades são evidentes: por a prospeção sistemática – e até mesmo a
prospeção dirigida – estarem ainda, em grande parte, por fazer; por inadequação dos métodos usados nessa mesma prospeção ao tipo de vestígios que esta
época e esta região nos deixaram; ou por qualquer outra razão; quer o estudo
das estratégias de povoamento, quer o das estratégias de defesa, parecem,
ainda, muito presos a determinados tipos, muito específicos, de indicadores.
E, desta forma, parecem, ainda, incapazes de alcançar a identificação de uma
parte significativa daquilo que, efetivamente, é possível estudar.
O estudo do povoamento carece muito, de forma quase paradoxal, de indicadores diretamente relacionados com a vida destas comunidades, e acaba por se
apoiar essencialmente, nos que se relacionam com a sua morte.
O estudo das estratégias de defesa continua, ainda, muito preso às referências documentais e à arquitetura de cariz monumental. Urge, pois, avançar para o
estudo dos sistemas defensivos e do seu funcionamento em rede – incluindo todos
os seus componentes que não só as fortificações principais e por demais evidentes – apoiado em boas ferramentas de análise cartográfica, incluindo a definição
dos mais importantes eixos de comunicação, dos lugares de passagem obrigatória
e dos horizontes visuais, diretos e indiretos, de cada um dos sítios fortificados.
Não obstante tanta dificuldade, já se vislumbram promissoras linhas de
investigação.
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da Senhora da Conceição (Figura 2, n.º42) e o do castelo que capitaneou a terra
de Lafões, onde hoje se implanta o templo da Senhora do Castelo, em Vouzela
(Figura 2, n.º128).
Mário Jorge Barroca procedeu ao levantamento de mais de quatro centenas
de sepulturas rupestres no espaço de fronteira por ele estudado. Mas só menciona explicitamente um caso – o do castelo de Numão – em que os destinatários finais das sepulturas escavadas na rocha poderão ter dormido descansados
por usufruírem da proteção proporcionada pela estrutura defensiva (Barroca,
2008-09: 220).
César Leandro Guedes (Guedes, 2015) proporcionou-nos um interessante
estudo que revelou quase uma centena de sepulcros escavados na rocha, distribuídos por 26 sítios diferentes entre os rios Távora e Cabrum. Depois de assinalar quatro situações de relação espacial entre fortificações e núcleos de sepulturas rupestres (Guedes, 2015: 89), explica que entendeu por “relação espacial”
uma proximidade inferior a um quilómetro. Esta proximidade relativa – que até
pode significar que os usufrutuários dos ditos sepulcros teriam sido aqueles que,
enquanto vivos, procuravam refúgio no castelo vizinho – não nos autoriza, de
todo, a apontar a fortificação como local de vida nem de morte. Coincidência
espacial efetiva acontecerá apenas em dois casos: Bairro do Castelo, em Lamego
(Figura 2, n.º150) e Mogueira, em Resende (Figura 2, n.º135). O primeiro é, claramente, um cemitério urbano associado a uma desaparecida igreja intra-muros
do castelo de Lamego; o segundo, situado no sopé de um dos mais fascinantes
castelos do vale do Douro, é uma necrópole associada a um templo do qual restam hoje apenas os negativos talhados no afloramento granítico. Mas a sua tipologia, enquadrável no grupo das necrópoles desordenadas e dispersas, sugere
não haver contemporaneidade entre este interessante habitat rupestre e a fortificação vizinha, conquistada por Fernando I de Leão e Castela.
Em áreas limítrofes da região que aqui abordamos, vários autores têm assinalado – e valorizado – a relação espacial entre sepulturas rupestres e fortificações: Ricardo Teixeira (Teixeira, 1996: 185) apontou, para a área de Chaves, dois
casos de coincidência espacial entre umas e outras (Quinta da Relva e Crastas
de Santiago). Porém, os sítios referidos não são, de todo, castelos. Serão, provavelmente, habitats fortificados.
Isabel Justo Lopes (Lopes, 2002: 200-206) estudou mais de centena e meia
de sítios e assinalou, no Douro Superior, nesta mesma situação, dois dos castelos de D. Flâmula: o já citado, de Numão, e também o de Longroiva, outra situação em que é a construção de uma igreja – neste caso, a própria matriz – que
polariza a necrópole. E não a fortificação (Lopes, 2002: 100, nº 93). Esta mesma
autora refere ainda cinco outros possíveis casos:

- As sepulturas de Fragas dos Mouros, Carrazeda de Ansiães (Lopes, 2002:
18, nº 3) são o que resta do povoado medieval de Linhares e da necrópole da
sua desaparecida igreja de São Miguel; o núcleo do Espírito Santo, Marialva,
Meda (Lopes, 2002: 107, nº 100) está associado a uma igreja que se implantou
junto à muralha que circundava a vila; e a sepultura do Casteidal, Penela da
Beira (Lopes, 2002: 150, nº 150) estará associada à reocupação de um habitat
proto-histórico.
As seis sepulturas da necrópole do monte de Alfarela (Lopes, 2002: 37, nº 27)
e a sepultura isolada da Pala do Conde / Gudeiros (Lopes, 2002: 41, nº 37) poderão ser a exceção que confirma a regra, ao estarem associadas a meras torres
de vigia ou atalaias secundárias, sem sinal de igreja por perto, e que, neste caso,
teriam habitats associados.
Independentemente de haver casos que merecem uma análise individual
mais aturada, quando, à primeira vista, o castelo parece ter polarizado os
enterramentos, o padrão é, claramente, a implantação dos sepulcros à sombra
de templos, por norma tardios. Os quais, por uma razão ou por outra, já enquadrados num modelo de organização paroquial, se edificam nas proximidades ou
até mesmo no interior dos principais recintos fortificados.
Assumindo esta ideia como uma perspetiva de trabalho, muito mais do que
uma conclusão, um dos grandes desafios que nos é agora colocado é o da verificação – que só a arqueologia poderá proporcionar – da eventual simultaneidade
das fortificações e das sepulturas, nos raros casos em que umas e outras coincidem no mesmo local. Sendo umas e outras claramente medievais, poderão corresponder, de fato, a momentos distintos.
Na verdade, os diferentes tipos de fortificação aqui abordados, sem prejuízo
de albergarem uma pequena guarnição permanente que aí viva e eventualmente
morra, obedecem, na sua localização, a critérios distintos dos que guiam a escolha dos lugares de habitat.
Os espaços defendidos são, regra geral, exíguos, e situam-se em locais elevados e de íngremes acessos – mau seria se assim não acontecesse – longe dos mais
férteis e apelativos terrenos do vale onde as pessoas trabalham e sobrevivem.
A sua localização obedece a estratégias de controlo de movimentos e comunicações. E não a qualquer outro critério, como os que presidem – ou deveriam
presidir – à escolha de um lugar para viver. E a sua construção, mais do que
qualquer outra coisa, constitui um verdadeiro ato de afirmação de poder sobre
um dado espaço.
Nem essas estratégias, nem estas elaboradas formas que o Homem encontrou para marcar território – deixando-se conduzir por básicos e primitivos
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instintos que nem sequer são exclusivos da raça humana – poderiam resultar na
escolha dos mesmos lugares que se elegem para viver. E para morrer.
Levando esta perspetiva ainda um pouco mais longe:
- Entendendo as sepulturas escavadas na rocha como um fenómeno, na sua
origem, camponês, à margem dos círculos de poder supralocal, para só mais
tarde ser domesticado; e entendendo as fortificações, na sua essência, como
máxima expressão desses mesmos poderes; é razoável pensar que os dois fenómenos resultem, por princípio, na opção por diferentes locais.
Será até razoável pensar que a separação – não sabemos, ainda, até que
ponto litigiosa – entre espaços habitados e espaços fortificados, possa ter sido
uma estratégia consciente de afirmação dos poderes senhoriais, sendo que a
consumação deste divórcio, através da deslocação das comunidades camponesas para habitats abertos ou, pelo menos, não fortificados, poderá ter constituído, de fato, uma das principais facetas de afirmação e concretização desses
mesmos poderes.
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Freigil

Vigilão

Resende

Custóias

Nagozela

Pendeiros

Treixedo

Pedra da Vigia

Vilarouco

Custóias
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Concelho

São Pedro do Sul

Satão
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Freguesia

Microtopónimo

Candal

Candal

Carvalhais

Torre

Várzea

Torre

Várzea

Torre

Vilar Maior

Torre

Forles

Esculca

Mioma

Facho

Rio de Moinhos

Vigia

Silvã de Cima

Torre

Cunha

Pendão

Escurquela

Pendão

Quintela

Cando

Chavães

Facho

Tabuaço

Pereiro

Ponte do Fumo

Pinheiros

Candal

Tarouca

Várzea da Serra

Vigia de Santa Helena

Caparrosa

Pendão

Sernancelhe

Tondela

Viseu

Vouzela

Lageosa do Dão

Candosa

São Miguel do Outeiro

Senhora das Candeias

Boa Aldeia

Candeeira

Bodiosa

Pendão

Bodiosa

Senhora das Candeias

Cavernães

Alto do Facho

Fragosela

Candal

Mundão

Torre

São João de Lourosa

Designação
Alafoei, Alahoueines

Referências documentais
Total

Primeira

Última

Documentos

2

1019

1104

PMH DC 243; DP III 147
PMH DC 268, 442, 672, 774, 875 e 885; DP
III 24, 27, 28, 116, 117, 118, 123, 124, 146,
163, 168, 176, 198, 246, 271, 297, 309, 311,
341 (= PMH DC 211), 342, 404; DP IV 64;
DR I 104

Fuste

29

1030

1129

Aguto

1

1083

1083

PMH DC 621

Candoosa

1

1100

1100

PMH DC 933

Catarazo, Caderazo

3

1101

1116

DP III 26; DP IV 28

Rodas

1

1103

1103

DP III 118

Balestarios

1

1103

1103

DP III 112

Magaio, Maçano, Magab,
Magalo

8

1104

1114

DP III 153, 193, 195, 308, 312, 464, 486, 487

Ventoso

1

1104

1104

DP III 170

Gabro

1

1105

1105

PMH DC 190 = DP III 204

Hermeno, Ermeno,
Hermeo, Ermeo

8

1106

1145

DR I 10, 56, 62, 266, 208; DP III 435; LP 162,
560

Rotundo, Redento,
Retundo

5

1107

1108

DP III 255, 265, 266, 307; LP 168

Rasello

1

1108

1108

DP III 270

Grade

2

1111

1113

DP III 377, 425

Penafidel, Penafiel

2

1117

1123

DP IV 47, 348

Ablabas

3

1119

1119

DP IV 86, 87, 92
DP IV 158

Cossoirado

1

1121

1121

Torre

Monte de Fratres

1

1122

1122

DP IV 301

1

1123

1123

DP IV 359

3

1124

1175

DSV 39, 69, 149
DSV 48, 70

Torredeita

Torredeita

Planus

Viseu (São José)

Esculca

Fataunços

Atalaia

Castro de Midu, Castro
de Mido

Tabela 1

Indícios microtoponímicos de estruturas defensivas secundárias no território de Viseu (Fonte:
Centro de Informação Geoespacial do Exército)

Bove

2

1126

1136

Portela de Framiam

1

1129

1129

DSV 55

Allebora

1

1133

1133

DR I 133

Sull

1

1ª ½ XII

1ª ½ XII

DSV 109

Omine

4

1154

1162

DR I 254; DSV 124, 125, 131

Alkoba

1

1158

1158

DR I 268

Anfesta

1

1193

1193

DSV 184

Cotovio

3

1200

1200

DSV 195, 196, 197

Tabela 2

Referências documentais a montes enquadradas na fórmula “mons+rio+territorio”, por ordem
cronológica da primeira referência documental (1000 – 1200).
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RESUMO
O sítio arqueológico da Senhora do Barrocal localiza-se no concelho de
Sátão, ocupando um dos rebordos da ribeira da Coja, afluente do Dão. Este é um
território montanhoso cuja paisagem está dominada pelas formações rochosas
graníticas. O povoado é de pequena dimensão e implanta-se numa elevação de
tors graníticos.
Foram aqui realizadas três campanhas de escavação arqueológica (2014 a
2016), cujos dados estão ainda em fase de estudo. Todavia, alguns dos resultados podem já ser abordados e os mesmos revelam a importância que este sítio
tem para a compreensão dos séculos X e XI na região beirã.
As escavações arqueológicas realizadas permitiram identificar espaços habitacionais e de armazenagem, uma estrutura defensiva em pedra e abundantes
coleções de artefactos e de ecofactos. A mais impressionante (pela quantidade
e variedade) é a carpológica. As sementes encontravam-se armazenadas num
compartimento de uso doméstico, tendo-se conservado devido à sua carbonização ocorrida na sequência de um incêndio que afetou a totalidade do sítio. Estes
vestígios constituem uma das maiores coleções de sementes alto medievais portuguesas, o que permitirá avançar no conhecimento sobre as formas de exploração dos recursos por parte das comunidades rurais desta época.
Também entre os vestígios arqueológicos se registaram a ocorrências de
cerâmicas exógenas à região, o que é uma novidade neste tipo de povoados e
cronologia. Há ainda elementos arquitectónicos que possibilitam a associação
do povoado a um templo religioso, que terá sido erguido ou rededicado em 971.
O presente artigo é assim uma abordagem aos primeiros dados arqueológicos deste sítio de excepcional importância científica.

ABSTRACT
The archaeological site of Senhora do Barrocal (municipality of Sátão) is
located on the right bank of the Coja stream, a tributary of the River Dão, in
a mountainous landscape characterized by granitic outcrops. This is a small settlement built on top of massive granitic tors.
Three excavation seasons took place between 2014 and 2016. These are presently under study but already available results reveal the importance of this site
to the study of the 10th and 11th centuries in the Beira Alta region.
Indeed, the archaeological excavations allowed the identification of habitation and storage areas, a defensive structure built in stone, and abundant assemblages of artefacts and ecofacts. A large quantity and variety of seeds stand out
among the latter. These were stored in a domestic facility and were preserved
due to its carbonization during a fire that affected the whole site. This is one of
the largest Early Medieval botanic assemblages in Portugal, thus providing crucial insights on the resource exploitation strategies undertaken by these rural
communities.
Also, some imported pottery productions were found among the artefactual
remains, which is an unexpected find in this type of settlements and time period.
There are also architectonic remains showing a relation between Senhora do
Barrocal and a nearby religious temple that may have been built in AD 971.
This contribution is therefore a first approach to the ongoing research on this
scientifically exceptional archaeological site.
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1. O SÍTIO DA SENHORA DO BARROCAL
A primeira referência arqueológica ao sítio da Senhora do Barrocal data
do início da década de 90 do século XX, quando é referenciado como sendo
um povoado fortificado de cronologia proto-histórica, com eventual ocupação
medieval (Vaz, 1990; 1991: 20-22). O topónimo do sítio advém da ermida dedicada à Senhora das Candeias e a S. Brás, que foi mandada ali construir pelo
bispo de Viseu, D. João de Melo, nos inícios do séc. XVIII. A tradição oral correlaciona este sítio com um episódio lendário que opõe cristãos (personificado na
Nossa Senhora do Barrocal) aos muçulmanos que aqui, segundo algumas versões, teriam matado a Nossa Senhora (Vaz, 1991; Estefânio, 2009a). Em 2009
foi dada a conhecer uma inscrição que teria sido encontrada no caminho que
liga o sítio arqueológico à aldeia do Carvalhal (Estefânio, 2009a, 2009b), a qual
mereceu agora nova leitura.
A Senhora do Barrocal situa-se nas proximidades da aldeia do Carvalhal,
união das freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa, concelho de Sátão
(Figura 1). O sítio arqueológico foi implantado num tor granítico, a partir do qual
se domina visualmente uma região ampla que abarca o vale da Ribeira de Coja,
afluente da margem Norte do rio Dão, encontrando-se dotado de uma proteção
natural, conferida pela altura dos penedos graníticos sobre os quais se implanta.
Não obstante, não se destaca na paisagem de forma clara, havendo em seu
redor pontos de maior altitude e notoriedade. A estratégia para a sua implantação norteou-se pelo dominar visualmente o vale que lhe está próximo sem que,
contudo, pudesse ser visto facilmente de fora para dentro desse território que
controlaria diretamente, estratégia, aliás, coerente com outros sítios da mesma
época e região.
Para além da defesa natural, o povoado da Senhora do Barrocal foi dotado
de uma muralha que chegou a atingir os 4 m de espessura na sua base. O recinto
definido (Figura 2) é restrito e o seu interior encontra-se quase totalmente preenchido por afloramentos granítico e por um tor central, onde existe um abrigo
natural. Ainda hoje é possível reconhecer em vários pontos do povoado os restos desta muralha, que foi construída utilizando pedra aparelhada e pedra não
trabalhada de diferentes dimensões. Também se observam os derrubes resultantes do colapso desta estrutura que foi sendo desmantelada ao longo do tempo.
Alguns habitantes locais relatam que os pastores que por ali pararam tinham
por hábito empurrar com os seus cajados as pedras da muralha para as verem
rebolar pelos afloramentos abaixo. Não obstante, foi possível registar o perímetro definido pela muralha e assinalar os locais onde a mesma ainda se conserva
ou onde se observam os locais em que assentaria. A muralha interligava tors
entre si, guarnecendo as áreas mais expostas em termos defensivos e assentou,

na maioria da sua extensão, diretamente sobre os afloramentos graníticos. Para
uma maior estabilização da estrutura eram escavados largos sulcos onde assentavam as pedras, nomeadamente as que constituíam o paramento externo, tal
como se consegue contemplar no espaço de acesso ao povoado. Entre as pedras
derrubadas encontram-se alguns silhares de almofadado alto medieval e silhares com entalhes que garantiam ligações entre si mais estruturadas e sólidas. É
na zona de acesso ao interior do povoado (zona Noroeste) que se encontram os
maiores silhares e um maior aparato construtivo, o que evidencia a intenção na
construção de um cenário mais impactante para quem ali chegasse. Por outro
lado, os restos conservados na muralha mostram que o povoado apenas teria
uma entrada, que se fazia entre dois troços de muralha desalinhados, criando
uma porta discreta, mas bem protegida (Figura 3).
O sítio arqueológico foi intervencionado arqueologicamente pela primeira
vez em 2013, quando a comissão de festas da ermida decidiu realizar uma construção de apoio à romaria. Esta obra teve como medida preventiva, imposta pela
tutela do património, a realização de sondagens arqueológicas no espaço que
seria afetado pela construção. Estas foram realizadas por um dos signatários
(HB). Não obstante as sondagens não terem dado resultados arqueológicos, o
arqueólogo responsável, contactou a investigadora principal (CT) do projeto
EICAM (Projecto Interdisciplinar de Comunidades Alto Medievais. O caso de Viseu),
no sentido de avaliar a cronologia e importância do sítio. Deste contacto resultou
a inclusão do sítio arqueológico neste projeto. Nesse âmbito foram realizadas
três campanhas de escavações (2014 e 2016) dentro do recinto amuralhado. Os
trabalhos foram financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian, pela Câmara
Municipal de Sátão e pela paróquia de Romãs.
Os dados recolhidos nestas campanhas estão ainda a ser processados e o
estudo deste sítio arqueológico ainda está a decorrer e será demorado face à
quantidade de informação que pôde ser extraída dos contextos arqueológicos
ali identificados. Apresentam-se aqui, de forma necessariamente sintética, os
resultados que já puderam ser alcançados, principalmente os relativos às campanhas de 2014 e 2015.
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Figura 1

Localização do sítio da Senhora do Barrocal.

Figura 2

Povoado da Senhora do Barrocal, visto do lado Norte, na estrada que leva à Ermida da Senhora
das Candeias e São Brás, no horizonte pode-se ver a Serra da Estrela.

Figura 3

Levantamento topográfico da Senhora do Barrocal, com indicação dos sectores de escavação
(I e II), muralha conservada, reconstrução de troços da muralha, afloramentos principais da
área ocupada pelo povoado; capela atual e sepultura escavada na rocha (laranja).
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2. OS CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS
Quando se realizou a primeira visita ao local por parte desta equipa (fevereiro de 2014) verificou-se que o mesmo havia sido alvo de uma violação, observando-se uma cratera na plataforma virada a Noroeste. No início da campanha
de 2014, realizada durante o Verão, verificou-se a abertura de mais duas áreas,
felizmente pouco profundas, que afetavam novamente a plataforma virada a
Noroeste e uma área a Sul junto ao abrigo natural sob rocha existente no tor
central. Estas ocorrências foram determinantes para a definição das áreas a
intervencionar, já que havia que minimizar e avaliar o impacto da abertura destes buracos, que cremos terem servido para obter espólio arqueológico. Foram
assim definidos dois sectores que abrangiam os espaço afetados, mas que não
se cingiram aos mesmos, sendo mais abrangentes (Figura 2). A escavação possibilitou verificar que ambas as violações detectadas não tiveram consequências
significativas na preservação dos contextos arqueológicos, na medida em que
foram pouco profundas. Os sectores intervencionados podem descrever-se do
seguinte modo:
Sector I - localiza-se na única plataforma com sedimento existente no interior do sítio, situando-se na área Noroeste do povoado, virado à capela e próximo da entrada original do mesmo. Aqui foi aberta a maior área de escavação
(no total dos 3 anos 101m2) que se dispôs transversalmente à muralha (Figura
4A), de forma a abarcar as áreas interna e externa da mesma. Este sector foi o
que mais dados forneceu e onde se identificou uma estratigrafia mais complexa,
tendo o mesmo sido intervencionado durante as três campanhas de escavação
já mencionadas;
Sector II - foi implantado numa área com acumulação de sedimento próximo
do abrigo sob rocha existente no tor central, virado ao lado sul do povoado com
vista privilegiada para o vale que lhe é próximo e para a Serra da Estrela no
horizonte mais longínquo (Figura 4B). Neste sector foram realizadas duas sondagens não contíguas: a S.1, integrou a área anexa aos afloramentos onde havia
sido identificado um covacho de violação, tendo sido escavados 18m2, e a S.2,
aberta no interior do abrigo, abrangendo uma área de 2m2, dispostos de forma
alinhada e tranversalmente à entrada do abrigo. Ambas as sondagens foram
realizadas durante a campanha de 2014. A estratigrafia reconhecida era muito
simples, constando de um primeiro nível humoso, do nível de destruição/ocupação do espaço, contendo carvões de pequena dimensão e artefactos em metal e
cerâmica (olaria e de construção) e de uma camada de degradação do granito,
composta por areão estéril que se sobrepunha ao granito de base.

Figura 4

Vistas gerais dos sectores intervencionados na Senhora do Barrocal: A - Sector I; B - Sector II.
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Em ambos os sectores foi possível identificar unidades domésticas. A do sector II aproveitava e integrava o abrigo referido, prolongando-o através de uma
construção feita com materiais perecíveis, que era telhada, com telhas de meia
cana, por vezes decoradas com linhas mais ou menos onduladas feitas com os
dedos na pasta fresca. A totalidade do espólio aqui recolhido está já estudado e
apresentam-se os resultados no apartado dedicado à produção artefactual.
Também em ambos os sectores foi identificado um nível de destruição que
foi consequência de um incêndio, que queimou as unidades domésticas e todo
o espólio que se encontrava no seu interior. Este episódio dramático possibilitou a conservação extraordinária dos macrorrestos vegetais, particularmente
no sector I, onde há maior potência sedimentar. Neste sector, os macrorrestos
vegetais encontravam-se concentrados numa camada sedimentar de pouca
espessura que se desenvolve por baixo de um nível de telhas de meia cana, que
corresponde ao colapso das estruturas do telhado da construção ali identificada. Entre a superfície dos afloramentos e este nível de telhas estava selado
todo o recheio das estruturas ali identificadas. Nos alargamentos sucessivos
durante as campanhas de 2015 e 2016 verificou-se que, as estruturas eram feitas de madeira e sustentariam um telhado, ao contrário do que se tem podido
observar noutros povoados contemporâneos (p.e. Penedo dos Mouros, São
Gens ou Soida), onde as coberturas/paredes seriam inteiramente construídas
em materiais perecíveis. Pela sua disposição verificou-se que as sementes estariam guardadas em sacos ou cestos provavelmente pendurados nos travejamentos do telhado da cabana que ali existiria. Dentro da mesma foi também possível
recolher diversos recipientes cerâmicos de levar à mesa e de cozinhar, várias
peças em metal de uso quotidiano, bem como cossoiros, afiadores em pedra e
elementos de adorno (contas de colar em pasta vítrea). Este contexto no seu
conjunto revela que não estamos perante uma área de armazenagem, mas antes
um espaço multifuncional, provavelmente onde habitaria uma família, cujos
alimentos estariam guardados em supensão para os manter secos e longe de
eventuais roedores.
O nível de destruição da primeira fase de ocupação do povoado foi datado
por radiocarbono, tendo-se para o efeito escolhido amostras de vida curta, mais
precisamente uma fava e grãos de centeio que foram identificadas nas unidades
estratigráficas referentes ao incêndio (Tabela 1). Ambas as datações são concordantes entre si e datam o momento em que ocorre o incêndio que destrói as
estruturas existentes durante a primeira fase de ocupação. Para a fava obteve-se um intervalo de tempo com 95.4% de probabilidade que se baliza entre os
anos de 974 e 1025, ou seja, correspondendo ao quarto quartel do século X e o
primeiro do século XI.

Por seu lado, na datação do centeio o intervalo de tempo de 95.4% de probabilidade aponta para que o acontecimento tenha ocorrido entre 895 e 1021, o que
alarga o intervalo de tempo. Na conjugação de ambas as datações admitimos que
o incêndio da Senhora do Barrocal possa ter ocorrido entre 974 e 1021 (Tabela 1).
Proveniência

Ref. laboratorial

Tipo de amostra

Data BP

cal BC/AD

Sector 1, UE9
(nível incêndio)

Wk-40079

Vicia faba
(fava)

1040 ± 21 BP

992-1017 (68.2%)
974-1025 (95.4% )

Sector 1, UE125
(nível incêndio)

Beta - 46513

Secale cerale
(centeio)

1170 ± 30

895-928 (20.9%)
940-1021 (74.5%)

Tabela 1

Datações por radiocarbono obtidas na Senhora do Barrocal. Calibrações feitas através do
Programa OxCal 4.3 (Bronk-Ramsey, 2009), baseada na curva IntCal13 (Reimer et al., 2013).

3.1 A muralha
Em 2014 julgou-se que a muralha era coetânea do povoado que havia sido
destruído pelo incêndio, e que após este, o sítio havia sido abandonado. Nesse
ano não se escavou o interior da muralha e o nível de incêndio aparentemente
encostava à base da mesma. Porém, o avanço das escavações em 2015 e 2016,
que implicaram o alargamento das áreas escavadas no interior do povoado e a
intervenção no interior da estrutura vieram revelar uma situação diferente: a
muralha foi construída após o incêndio. Este facto veio a ser revelado através
de vários indícios:
— Identificação em 2015 de dois vasos quase inteiros no interior da muralha e
que se verificou terem sido atirados para preencher o interior da muralha;
— Identificação de manchas de sementes concentradas (bolsas) no preenchimento da muralha, revelando serem despejos feitos na fase de construção da
muralha, em que se utilizaram os detritos resultantes do incêndio;
— Identificação de fragmentos de telhas e outras cerâmicas, por vezes carbonizadas, no enchimento da muralha;
O desmonte parcial (2m2) da muralha realizado em 2016 revelou que o nível
de incêndio estava por baixo das pedras de base da muralha, ainda que se tenha
observado que houve uma limpeza dos afloramentos antes de colocar as pedras
que constituíam os paramentos da estrutura.
A compilação destes dados revela que a muralha foi imediatamente construída após o incêndio. O tempo entre os dois episódios não se pode precisar, porém, o mesmo foi necessariamente curto para que não tivessem caído
as chuvas que iriam lavar as cinzas presas na rugosidade dos afloramentos.
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Efetivamente a escavação mostrou que os afloramentos por baixo das pedras
da muralha tinham ainda conservado as fuligens do incêndio.
Outro importante dado recolhido está relacionado com a técnica construtiva
e a dimensão da base desta estrutura. A mesma, como já indicado, recorreu
maioritariamente a pedra não trabalhada e conjugou-a com pedras aparelhadas.
As de maior dimensão (mas ainda assim com dimensões entre si muito variadas)
definiam os paramentos interno e externo. O espaço entre eles era preenchido
com materiais pétreos de menor dimensão, areão e terra. Na área escavada no
sector I, identificaram-se pelo menos dois momentos construtivos da muralha
(Figura 5), mas uma vez mais não se consegue determinar o tempo que os separou. Ainda assim não deve ter sido um intervalo muito grande, pois por baixo
de ambas as fases encontra-se o mesmo nível arqueológico do incêndio, pelo
que se coloca a hipótese de poderem corresponder a uma técnica construtiva e
não necessariamente fases diferenciadas ou reparações na muralha. Também
é possível observar um alargamento da base no extremo Norte, planificado conjuntamente com os restantes troços e que supomos que possa ser a base de uma
espécie de torre de canto, já que se localiza numa das inflexões da estrutura.

Figura 5

Muralha localizada no sector I: A. Levantamento fotogramétrico da muralha, onde é possível observar vários momentos de construção (técnica construtiva ou reforço da estrutura); B. Muralha
durante o processo de escavação em 2016, momento em que se iniciava o desmonte parcial.

3.2 A produção artefactual
Durante o período em que este povoado foi ocupado, as pessoas que aí residiram produziam a maioria dos seus objetos quotidianos em matérias perecíveis
como a madeira, a cortiça ou fibras vegetais, fazendo com que a maioria da sua
forma original não se tenha conservado, excluindo-se os fragmentos de cortiça
preservados devido ao incêndio. Apenas utilizaram materiais mais duráveis,
como a cerâmica (ou a pedra), quando uma maior resistência do material conferia melhor funcionalidade ao objeto.
Entre os artefactos feitos em cerâmica da Senhora do Barrocal encontram-se as telhas de meia cana, por vezes decoradas com linhas diversas feitas com
os dedos sobre a pasta fresca, e os cossoiros, evidenciando estes que a comunidade que habitava neste povoado deveria produzir os seus próprios têxteis.
Foram identificados no interior do povoado milhares de fragmentos de cerâmicas, alguns metais, e peças de moagem (moventes e dormentes), afiadores
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em pedra, e vários tipos de escórias Apesar de a totalidade da coleção identificada nas três campanhas realizadas na Senhora do Barrocal ainda não estar
estudada, as primeiras impressões do estudo do espólio evidenciam que, de um
modo geral, este é muito similiar ao estudado em São Gens e no Penedo dos
Mouros. No presente artigo apresentamos apenas o estudo da coleção artefactual identificada no sector II, por se encontrar já concluído e fazem-se algumas
considerações sobre as peças que sobressaem pela exogeneidade no âmbito
destes contextos do século X. Apesar de não se poder avançar muito mais no
que se refere aos milhares de fragmentos de cerâmica identificados no sector
I, pode-se desde já mencionar que a coleção integra fundamentalmente peças
de tradição local, tais como potes/panelas, alguidares e jarros, que ostentam
decorações igualmente semelhantes às coleções identificadas nos sítios referidos. As peças na sua maioria foram fabricadas a torno rápido e eram cozidas em
ambientes tendencialmente oxidantes.
No sector II do sítio da Senhora do Barrocal, que foi intervenciado em 2014,
recolheram-se 897 fragmentos de cerâmicas, distribuídos de acordo com o
apresentado na tabela 2.

Dos 897 fragmentos cerâmicos identificados no sector II, 75 são decorados,
sendo que a maioria são bojos. Estes apresentam decorações incisas, simples
ou duplas, podendo ser onduladas ou direitas paralelas ao bordo, presentes quer
na face interior, quer exterior ou ambas faces; podem também possuir punções,
caneluras, digitações, carenas, serem pintadas e possuírem, conjuntamente,
incisões de linhas direitas (peça nº 107); ou aplicações com cordões plásticos,
simples/sem decoração, digitados ou com incisões.
Os bordos apresentam decorações semelhantes com linhas incisas onduladas, aplicação de cordões incisos e digitados e as bases em disco possuem decoração com digitações.

Sector

Bojos

Bojos dec.

Bordos

Asas

Bases Planas

Bases Disco

Total

II

729

65

47

10

42

4

897

Tabela 2

Contagem dos fragmentos de cerâmica identificados no sector II.
Gráfico 1

Este conjunto encontra-se muito fragmentado, à semelhança do que ocorre
nos povoados similares desta região. Tal deve-se, em grande medida, aos fenómenos de destruição dos sítios. O nível de fragmentação dificulta a contagem das
peças, mas ainda assim procedeu-se ao processo de correlação de fragmentos
com o objetivo de determinar o NMR (número mínimo de recipientes), e à recuperação das formas orginais. No total foram identificados um NMR de 22 (Gráfico
1), entre os quais se reconhecem um vaso troncocónico invertido sem decoração;
três alguidares, um deles com decoração incisa ondulada (nº290); oito jarros, em
que três deles possuem decoração, um deles é carenado, outro possui um arranque de asa e o último tem um ressalto para a colocação de uma tampa. A tipologia
mais recorrente são os potes/panelas com 10 peças reconhecidas, possuindo três
delas decoração: uma com um cordão plástico simples, outra tem uma carena e a
última possui um cordão plástico simples e linhas incisas.

Contabilização e atribuição tipo/função às peças pertencentes ao NMR identificadas no sector II.

Figura 6

Cerâmicas islâmicas identificadas no contexto datado do final do século X/inícios do século XI:
A. Fragmento de taça decorada a verde e manganês, B. Fragmentos de bojos de peça, com
vidrado melado, decorada a manganês, C. Fragmento de bojo pintado a negro e branco.
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Figura 7

Fotografia de escavação do sector I (campanha de 2016) relativo ao nível de incêndio e colapso da
estrutura (cabana/casa) que ali foi identificada. Nesta imagem é possível observar a convivência
no mesmo nível (datado de finais do século X/inícios do século XI) de cerâmicas de tradição local,
decoradas com cordões e linhas onduladas, um gargalo e arranque de pança de uma garrafa vidrada a verde de fabrico islâmico e uma espora em ferro. Apesar de não ser visível, nesta imagem
estão igualmente misturadas com a terra, algumas sementes e carvões resultantes do incêndio.

Não obstante as semelhanças com outras coleções de cerâmica de povoados contemporâneos, na Senhora do Barrocal revelou-se uma realidade material até agora desconhecida nestes contextos. No sector I foram identificadas
algumas peças origem exógena, mais concretamente oriundas do mundo islâmico. Entre elas conta-se com um fragmento de uma taça decorada a verde e
manganês, identificada durante a primeira campanha, fragmentos de uma peça
(forma ainda não identificada) com vidrado melado e decorada a manganês, com
uma representação aparentemente zoomórfica (Figura 6), parte de um garrafa
vidrada a verde plúneo (Figura 7) e ainda alguns fragmentos de pequena dimensão de peças pintadas a negro e a branco. Como o seu estudo está ainda a ser
realizado, é possível que venham ainda a ser identificadas mais algumas peças
ou mais fragmentos pertencentes às peças aqui referidas. Claramente que se
tratam de cerâmicas únicas nestes contextos, todas elas são de boa qualidade
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em termos de pastas e decorações e, aparentemente, pertencentes à categria de
peças de servir à mesa12 . Até a coleção estar totalmente estudada é ainda prematuro avançar hipóteses que expliquem estes achados. No entanto, eles revelam, sem sombra para dúvidas, ligações entre as populações da região viseense
com o Sul islamizado. As mesmas podem ainda traduzir materialmente a capacidade de aquisição de peças (cerâmicas e outras eventualmente) em mercados
onde produtos fabricados no mundo islâmico eram vendidos. Não é também de
excluir a hipótese de poderem tratar-se de trocas de presentes que reconhecidamente faziam parte do estabelecimento de acordos e relações políticas (Davies,
2010). Para que possamos avançar mais na explicação da sua origem ir-se-ão
realizar análises químicas para que, eventualmente, se possa vir a identificar os
centros produtores destas peças excepcionais nestes contextos.
Face à totalidade dos artefactos recolhidos, o número de objetos metálicos
é algo reduzido, o que não é surpreendente, uma vez que o mesmo sucede nos
povoados contemporâneos da mesma região. O seu estudo ainda não está em
curso, mas o seu inventário está completo (Tabela 3). Uma grande quantidade
de metais em ferro recolhidos ainda não se consegue percepcionar a sua forma,
mas é possível que após a limpeza em laboratório possamos ter um maior índice
de identificações. Entre os objetos metálicos reconhecíveis, os mais comuns são
os pregos, entre os 54 fragmentos de objetos ou objetos em metal recolhidos,
20 inserem-se nesta tipologia. A representatividade dos pregos é compreensível,
na medida em que a maioria das estruturas existentes no povoado seriam feitas
de madeira. Houve ainda possibilidade de associar pregos à fixação dos telhados, pois foram identificados dois pregos que atravessam fragmentos de telha.
Entre os restantes objetos de metal, foram também reconhecidas três lâminas de faca, (reconhecidas em ambos os sectores), assim como duas fivelas de
cinturão. É ainda de destacar o aparecimento de uma espora, que apareceu
durante a campanha de 2016 e que se encontrava no nível de destruição decorrente do incêndio (Figura 7). Entre as peças que merece referência está também
uma argola de bronze encontrada entre uma grande concentração de sementes
e carvões, indiciando que a mesma poderia estar relacionada com a forma como
os sacos ou cestas que guardavam a sementes estavam pendurados nas traves
da cobertura (Figura 8).
Embora a grande maioria da matéria prima utilizada seja o ferro há, contudo, dois objetos de bronze. Como são comuns a presença de escória de ferro
em todo o povoado e níveis, é possível que alguns dos objetos metálicos, pelo
menos os construídos com ferro, fossem produzidos no povoado. Para a fase de
12

Há casos em que os fragmentos não permitem ainda reconhecer que tipo de peça se tratava, talvez com o avanço
do estudo da totalidade da coleção se possa vir a conseguir identificar a totalidade da função e forma das peças.
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ocupação que sucede ao incêndio foi possível identificar, ainda que num estado
de conservação débil, dois pequenos fundos de forja, sobre as quais se recolheram fragmentos de escórias e carvões de urze. Admite-se que os objetos de
bronze possam não ter sido ali produzidos, mas apenas com o avançar dos estudos específicos sobre a metalurgia e os objetos de metal permitirão obter dados
mais concluentes sobre esta atividade artesanal.

Sector

I

II
Total

UE

Prego

Sup.
100
102
103
104
106
107
108
109
114
118
120
121
125
128
129
201
20

2
2
2
2
1
1
6
1
1
1
1

Prego
cravado
em telha

Frag.
indet..
ferro
2

Lâmina
ferro

Fivela
ferro

1

1

1

Espora
ferro

1

8

Argola
bronze

1
Figura 8

1

Fotografia de escavação do sector I (campanha de 2015) relativo ao nível de incêndio colapso
da estrutura (cabana/casa) que ali foi identificada. Nesta imagem é possível observar o aparecimento de uma argola em bronze que deveria fazer parte do sistema de preensão nas traves do
telhado dos sacos/cestas que guardavam as sementes.

1
3
1
7
1

2

Frag. ind.
bronze

1

1

2
1

25

3

1
2

1

1

Tabela 3

Inventário dos objetos metálicos identificados nas três campanhas de escavação.

3.3 Os dados da arqueobotânica
A interpretação de vestígios arqueobotânicos é fortemente condicionada
pela estratégia de recolha de amostras sedimentares durante os trabalhos de
escavação. A realização de recolhas exaustivas, seguindo estratégias predefinidas, ainda que adaptáveis no decorrer das intervenções, não é prática comum
na Arqueologia portuguesa, menos ainda em contextos medievais. Na verdade,
mesmos noutras cronologias mais antigas, as amostragens raramente ocorrem
de forma a garantir representatividade face à realidade sedimentar escavada.
Neste sentido, intervenções como aquelas realizadas na Senhora do Barrocal e
noutras jazidas medievais da região, constituem exemplos particularmente relevantes. A sua importância extravasa, pelo exemplo que constituem, o período
cronológico a que se referem.
Nas intervenções da Senhora do Barrocal, foi detetado um contexto de excecional concentração de material vegetal carbonizado, associado a um nível de
destruição. Este contexto foi abordado com especial cuidado de forma a garantir um estudo sistemático dos vestígios botânicos, seguindo uma prática comum
a outras escavações realizadas pela mesma equipa na região em questão13.
13

Ver artigo sobre São Gens, neste volume e Oliveira, et al., 2017.
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Tratando-se de um nível de destruição associado a um incêndio, desde início
que se assumiu que as madeiras carbonizadas seriam, em parte, originárias
da estrutura destruída e que os abundantes elementos carpológicos, em especial cereais, forneceriam importantes informações acerca da função ou, pelo
menos, da parte final da história da estrutura em questão. Deste modo, o estudo
arqueobotânico assume um papel particularmente relevante na interpretação
da área escavada. Além dos níveis associados ao derrube, foram recolhidas
amostras em outros contextos arqueológicos.
Após a escavação das primeiras quadrículas com vestígios do incêndio,
optou-se pela recolha integral do sedimento escavado. Este foi depois flutuado
manualmente (amostras das campanha de 2015) ou com recurso a máquina
de flutuação (amostras da campanha de 2016) usando uma malha de crivo de
0,5mm. O volume de sedimento recolhido e a quantidade de material arqueobotânico não tem paralelos na arqueologia medieval portuguesa pelo que o seu
estudo ainda está a decorrer. Deste modo, apresentam-se aqui os dados referentes unicamente a 193 amostras das 513 enviadas para análise. Restringe-se este
texto a uma abordagem preliminar aos vestígios recolhidos no nível de incêndio,
nomeadamente nas U.E. 107 e 125. Estas duas unidades estratigráficas correspondem a um mesmo nível sedimentar com claras evidências de fogo (abundantes elementos vegetais carbonizados), com ligeiras diferenças de coloração.
3.3.1.Resultados do estudo antracológico
A identificação dos carvões seguiu uma metodologia laboratorial standard
onde os carvões foram fragmentados manualmente segundo as três secções de
diagnóstico (transversal, longitudinal radial e longitudinal tangencial) e observados à lupa e microscópio de luz refletida. Sempre que se justificasse, recorreu-se ao apoio de atlas e bibliografia da especialidade (Schweingruber 1990a,
1990b; Vernet et al., 2001; Akkemik, Yaman, 2012). Além do diagnóstico taxonómico, características tafonómicas dos fragmentos também foram registadas,
tais como a curvatura de anéis (fraca, moderada e forte), ocorrência de fissuras
radiais e vitrificação (ex: MacParland et al., 2010; Théry-Parisot, Henry, 2012),
presença de madeira de reação ou deterioração biológica (ex: galerias de xilófagos). Também foram obtidos dados relativamente à dimensão dos fragmentos e
à massa de cada um dos taxa identificados. No entanto, esta informação carece
de uma exploração e interpretação mais detalhada pelo que não será abordada
no contexto deste trabalho.
A análise foi efetuada sobre 193 amostras relativas às U.E. 107 (n=113) e 125
(n=80) distribuídas por 11 quadrículas. Das amostras referentes a estas U.E.,
apenas em 19 amostras não foi possível obter material suscetível de identificação.
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Assim, a análise laboratorial resultou num conjunto de 9893 fragmentos identificados, onde 7501 referem-se à U.E. 107 e os restantes 2392 à U.E. 125.
Os resultados evidenciam uma concordância na frequência relativa dos taxa
predominantes nas duas U.E. (Gráficos 2 e 3) sugerindo ser certa a dedução de
que as duas U.E. referem-se a pequenas variações da mesma unidade sedimentar. Assim, salienta-se a ocorrência de Castanea sativa e Quercus spp. (que inclui
Quercus de folha caduca e Quercus de folha perene) como taxa dominantes no
conjunto dos carvões analisados. Realça-se ainda a ocorrência de fragmentos
adstritos ao tipo anatómico “Castanea/Quercus”, designação utilizada sempre
que não foi possível a identificação de caracteres anatómicos que permitissem
a distinção entre estes dois géneros da família Fagaceae. Como quarto grupo
mais representado nas duas U.E., surgem as dicotiledóneas. A identificação a
este nível com tão pouco detalhe taxonómico deve-se ao avançado estado de
degradação dos fragmentos ou a ocorrência de fenómenos tafonómicos de tal
ordem prejudiciais à distinção das características anatómicas, que um diagnóstico mais preciso se torna impraticável.
Além da presença de madeira de Quercus de folha perene surgiram também,
ao longo da análise, fragmentos de cortiça. Relativamente aos restantes taxa,
surgem com relativa abundância taxa arbustivos como Leguminosae (grupo
que inclui giestas e tojos, por exemplo), Erica arborea/australis ou Erica scoparia/umbellata (urzes) e Arbutus unedo (medronheiro), contrastando com outros
menos frequentes como Rosaceae Maloideae (inclui espécies como pilriteiro ou
sorveira), Rhamnus/Phillyrea (espinheiro-preto/aderno) ou Cistus sp. (esteva).
De assinalar também a presença de Prunus avium/cerasus (cerejeira/ginjeira)
nas duas U.E. que deixou, também, vestígios no registo carpológico. A representatividade de espécies associadas a linhas de água como Alnus sp. (amieiro) ou
Fraxinus sp. (freixo) está próxima de 1%, traduzindo-se em pouco mais de uma
centena de fragmentos no conjunto das duas U.E. As gimnospérmicas apenas
surgem representadas por Taxus baccata (teixo) com pouco mais de meia centena de fragmentos.

DO IMPÉRIO AO REINO

284

285

Gráficos 2 e 3

forte (aproximadamente 3%) está associada a taxa arbustivos, nomeadamente,
Leguminosae e Erica spp. (principalmente Erica arborea/australis) relacionado
com o pequeno porte dos indivíduos.
A presença de vitrificação registou-se em, aproximadamente, 13% dos carvões analisados em cada uma das U.E. Os dados recolhidos atestam a relação
próxima entre a presença de vitrificação nos carvões e a dificuldade em conduzir uma identificação precisa. Assim, a maior percentagem de fragmentos
com vitrificação corresponde a Dicotiledónea que se destaca dos restantes taxa,
escassamente representados neste espectro. Uma das hipóteses apontadas
sugere que a ocorrência de vitrificação está associada à combustão a elevadas
temperaturas. No entanto, experiências recentes sugerem que essa relação não
é inequívoca e que a vitrificação dever-se-á a uma combinação de diversos fatores de difícil compreensão (MacParland et al., 2010).
Relativamente à presença de fissuras radiais observaram-se padrões distintos nas duas U.E. em estudo. Na U.E. 107, o taxon com maior frequência de fissuras radiais foi Quercus de folha caduca enquanto na U.E. 125 foi Dicotiledónea.
Segundo Théry-Parisot e Henry (2012), a presença de fissuras radiais estará
relacionada com a queima de madeira verde.
A análise dos carvões permitiu observar características anatómicas que
poderão estar relacionadas com atividades de gestão das árvores (poda ou
talhadia, por exemplo). Essa hipótese traduz-se na presença de anéis sinuosos (Figura 8). Os anéis sinuosos caracterizam-se por serem mais curtos que
os anéis de crescimento normal, apresentando lenho de verão muito reduzido,
observando-se praticamente apenas o lenho de primavera. Assim, é observável uma grande concentração de pequenos anéis de crescimento numa área
pequena (e.g.: Deforce, Haneka, 2015). Nas U.E. em análise, a presença de anéis
sinuosos verificou-se em 56 fragmentos de Quercus de folha caduca, um de
Quercus de folha perene e outro de Castanea/Quercus.

Diversidade de taxa observados nas duas U.E. em análise (A – U.E. [107] ; B – U.E. [125]). Por
uma questão de representação, os taxa com frequência relativa inferior a 1% foram agrupados
numa categoria destacada.

O padrão evidenciado na análise da curvatura de anéis é semelhante nas
duas U.E. em análise. O predomínio de curvaturas fracas (aproximadamente
70%), indicadora de madeiras de grande calibre, coaduna-se com a interpretação sugerida para estas U.E., que corresponderiam ao colapso de estruturas
como consequência de um forte incêndio. Estes resultados sugerem que estas
estruturas tenham sido construídas com madeira de árvores bem desenvolvidas,
capazes de suportar forças de compressão e tensão. A presença de curvatura
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Figura 9

Secção transversal de fragmentos de carvão (escala: 1mm): a) Castanea sativa.
b) Quercus de folha caduca. C) Quercus de folha caduca com anéis sinuosos.

O povoado alto-medieval da Senhora do Barrocal encontra-se na região
centro de Portugal onde a existência de outros povoados coevos com estudos
arqueobotânicos possibilita a obtenção uma caracterização regional do uso de
madeira nesta cronologia. Nos estudos provenientes da análise de material de
Penedo dos Mouros, Soida, São Gens e Góis (Queiroz, van Leeuwaarden, 2003,
Queiroz, Leeuwardeen, 2004, Queiroz, 2009a, 2009b) assiste-se a uma dominância repartida entre Quercus spp. (Q. pyrenaica e Q. coccifera), Castanea sativa
e Arbutus unedo. Estes resultados refletem a tendência geral dos sítios da região
onde o domínio de folhosas é evidente. Articulam-se também com os dados biogeográficos e fitossociológicos da região centro do país com influência do maciço
da Serra da Estrela, de carácter marcadamente mediterrânico, com algumas
espécies de carácter mais Atlântico/Eurossiberiano como Quercus robur na vertente noroeste. As comunidades vegetais típicas desta região de maior altitude
incluem Quercus pyrenaica associadas a tojais-urzais no sub-bosque (Costa et
al., 1998). Estes resultados são, também, passíveis de comparação com os dados
palinológicos provenientes de estudos realizados na Serra da Estrela. Estes
documentam fortes ações de desflorestação sensivelmente na cronologia aqui
em questão, que deverão estar associados a atividades humanas, tais como a
agricultura e pastorícia que, de igual modo, terão ativado episódios erosivos.
Nesta fase verifica-se um aumento de espécies como Erica arborea que ocupariam os solos florestais cada vez mais desprovido de árvores (nomeadamente
de Quercus spp., Connor et al., 2012, van der Knaap, van Leeuwen, 1995). No
que respeita ao castanheiro, ainda que seja uma espécie autóctone do noroeste
peninsular, a sua expansão holocénica é relativamente recente e parece estar
relacionado com a ação humana direta. No caso da Serra da Estrela, esta
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espécie encontra-se bem implementada na região já na época medieval (van der
Knaap, van Leeuwen 1995), sendo provável que a madeira e frutos encontrados
em sítios arqueológicos advenham de indivíduos cultivados.
Deve sempre analisar-se com cuidado a análise paleoecológica dos dados
antracológicos recolhidos em contextos arqueológicos uma vez que estes refletem práticas associadas a atividades humanas onde fenómenos de seleção estão
fortemente implementados. Deste modo, os dados da Senhora do Barrocal
documentam a exploração de espécies cuja presença regional está bem documentada, tanto no passado como na atualidade. A extensão da área que ocupariam é difícil de abordar com os dados que foram obtidos pois estes advêm
essencialmente de madeira usada na edificação de estruturas.
3.3.2 Resultados do estudo carpológico
No que respeita ao estudo carpológico, a fração leve das amostras foi triada à lupa
binocular, com o apoio da coleção de referência do Herbário da Universidade do Porto
(PO), de atlas anatómicos e de bibliografia especializada (Bertsch, 1941; Beijerinck,
1947; Renfrew, 1973; Berggren, 1981; Castroviejo et al., 1986-2010; Jacquat, 1988;
Anderberg, 1994; Hillman, et al., 1996; Jacomet, 2006; Nesbitt, 2006).
Devido ao elevado volume de parte das amostras em estudo procedeu-se,
sempre que necessário, à subamostragem das mesmas tendo sido, posteriormente, estimadas as quantidades potenciais. Assim, os resultados aqui apresentados representam um somatório entre quantidades efetivas provenientes
de amostras realizadas na íntegra e quantidades potenciais das amostras subamostradas. Na exposição dos resultados, devido à grande quantidade e diversidade do conjunto carpológico, foram contabilizadas apenas unidades carpológicas. Deste modo, foram considerados unidades os elementos carpológicos
inteiros ou fragmentados com escutelo no caso das cariopses de gramíneas
(incluindo cereais) e hilo no caso das sementes de leguminosas e outras famílias.
No caso das inflorescências dos cereais, foram contabilizadas as flórulas
com os grãos enclausurados, os grãos com glumelas (sem base de flórula), as
bases de lemas e ossegmentos de ráquis.
Os resultados das duas unidades estratigráficas revelam um claro predomínio dos
cereais (grãos e inflorescências). Para além destes, foi possível aferir a presença de
leguminosas domésticas, outros cultivos (e.g. linho), de frutos (e.g. castanha) e sementes de diversas plantas silvestres, em especial de ambientes ruderais (Gráfico 4).
No grupo dos cereais (Gráficos 5 e 6), salienta-se o predomínio do centeio (Secale
cereale) e da aveia (Avena sp. e Avena sativa/strigosa) em quantidades equivalentes. Contudo, considerando que as cariopses de aveia apresentam dimensões mais
reduzidas, em quantidades análogas os grãos de centeio representam maior volume.
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Setaria italica (grão revestido); 64

Outros; 236
Hordeum vulgare subsp. vulgare
(grão revestido); 3780

Outras taxas

Leguminosae (Cultivos)

Panicum miliaceum (grão revestido);
4531

Cereais (infolerescências)

Hordeum vulgare subsp. vulgare
(espigueta com grão); 540

Secale cereale
(Segmento de ráquis com 1 nó); 605

Hordeum vulgare subsp. vulgare
(base da espigueta); 251

Avena sativa/strigosa
(base de espigueta); 392

Cereais (Grãos)

Avena sativa/strigosa
(espigueta com grão); 412

Avena (grão revestido); 6810

Gráficos 5 e 6

Presença relativa de cereais (A - grãos; B - inflorescências) na Senhora do Barrocal.
Gráfico 4

Principais grupos carpológicos presentes no sítio arqueológico da Senhora do Barrocal.

Panicoideae; 1086
Panicum miliaceum; 2915

Outros;
54

Hordeum vulgare
subsp. vulgare; 1891
Triticum
aestivum/durum; 1059

Avena sp; 23484

Secale cereale; 30316

Triticeae; 9648

Realça-se, ainda que em menor quantidade, a presença de abundantes grãos
de milho-miúdo (Panicum miliaceum) e cevada (Hordeum vulgare subsp. vulgare).
Tal como no caso anterior, mas de forma mais marcante, pois a diferença de
dimensões é muito grande, o mesmo número de grãos de cevada corresponde a
um volume muito superior do que os grãos de milho-miúdo.
Em menor quantidade, mas num significativo número de amostras, surge
ainda o trigo de grão nu (Triticum aestivum/durum) e o milho-painço (Setaria italica). No caso do trigo de grão nu, não é possível distinguir as diferentes espécies
(Triticum aestivum, Triticum turgidum e Triticum turgidum subsp. durum) através
da morfologia dos grãos e a ausência de inflorescências impossibilitou a identificação da(s) espécie(s) consumidas no local.
Ao longo do trabalho de laboratório foi constante a presença de inflorescências. Sendo de realçar, principalmente, a presença de grãos de cevada e aveia
(Figura 9) aderidos às suas glumelas.
Os grãos de cevada surgem, maioritariamente vestidos, sugerindo que não
se encontravam totalmente processadas aquando do seu armazenamento. O
mesmo acontece com a aveia. Neste caso, a presença das glumelas permitiu
uma identificação mais clara. Através das análises realizadas até ao momento,
entendemos que estamos perante uma espécie doméstica, Avena sativa ou Avena
strigosa. A continuação dos trabalhos poderá possibilitar a distinção de ambas.
Também os dois milhos presentes neste estudo (milho-miúdo/milho-painço)
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surgem maioritariamente vestidos. A presença da lema e da pálea aderidos aos
grãos, permitiram uma distinção precisa entre as duas espécies.
As leguminosas domésticas estão em número claramente mais reduzido do
que os cereais, contudo registou-se alguma diversidade. Verifica-se um predomínio da ervilha (Pisum sativum), seguido das favas (Vicia faba) e de sementes de
chícharo (Lathyrus cicera/sativus). De salientar, apesar de pontual, a presença
de lentilhas (Lens sp.) (Figura 10).

Os resultados obtidos neste estudo, demonstram claramente a importância
e a riqueza do conjunto. Para além dos taxa referidos anteriormente, salienta-se
a presença de sementes de linho (Linum sp.), em aglomerados, resultantes da
carbonização de acumulações de sementes.
Ainda dentro deste conjunto, realça-se igualmente a presença de frutos (cultivados/silvestres). Uma primeira análise carpológica (Tereso et al., 2016), permitiu detetar a presença cascas de pinhão (Pinus pinea), um caroço de cereja
(Prunus avium) e grainhas de uva (Vitis vinifera). Nesta nova fase do estudo
foi possível identificar a presença de castanha (Castanea sativa) que, pela sua
dimensão, sugere tratar-se de um cultivo (Figura 11).
Dentro das plantas silvestres, o conjunto é composto, principalmente, por
cariopses de gramíneas silvestres. Apesar deste ser o elemento de maior preponderância, registaram-se ainda outros taxa silvestres, tais como Compositae,
Caryophyllaceae, Ornithopus sp., Raphanus raphanistrum, Polygonaceae,
Spergula arvensis, Galium sp. e Malva sp.. A maior parte destas espécies deveria
encontrar-se associada aos campos de cereais ou hortas, como daninhas. Estas
sementes seriam descartadas em etapas mais avançadas do processamento do
grão, não fora ter ocorrido um incêndio que as preservou, juntamente com os
cereais e leguminosas.

Figura 10

Flórula com grão de aveia (Avena sativa/strigosa).

Figura 11

Semente de lentilha (Lens sp.).

Figura 12

Castanha (Castanea sativa).

4. A INSCRIÇÃO E O TEMPLO DA SENHORA DO BARROCAL
Na Senhora do Barrocal há ainda um outro achado excepcional. Tal como
já referido, há alguns anos foi encontrada um peça arquitectónica pertencente
a um templo religioso e que contém uma inscrição latina. Na sua publicação
foi avançada a leitura de “perfecta” or “refeta” (Estefânio, 2009a, 2009b). No
âmbito deste projeto foram feitas novas fotografias e uma nova leitura da peça.
Aparentemente o que ali está conservado é:
[F]eBRuARII.(?) Eª T IX ...
Desta forma o que ali está inscrito é uma data, provavelmente a correspondente à fundação ou rededicação da igreja que ali existiria. A mesma terá então
sido erguida/reerguida a 2 ou 3 de Fevereiro de 1009 (971 d.C.).
Curiosamente, as festas litúrgicas da Senhora das Candeias e de São Brás,
oragos cultuados na ermida atual, são a 2 e 3 de fevereiro respetivamente. A
serem coincidentes estas datas então documenta-se a permanência do cultos
que unem as duas igrejas: a alto medieval e a moderna. Esta correspondência
de datas não pode ser casual, mas hoje é impossível de conhecermos o orago
original a que a primitiva igreja, da qual fazia parte o lintel conservado, estaria
dedicada. A coincidência das datas deixa antever que um edifício religioso, ou
a memória do mesmo, deve ter sempre existido, pelo menos desde 971, ainda
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que a documentação escrita só revele a existência de um templo já em época
moderna (Estefânio, 2009b: 109)14 . Infelizmente a área em redor da atual
ermida encontra-se muito alterada e parcialmente destruídos os níveis originais, o que impossibilita a intervenção arqueológica que atestaria esta hipótese.
Outro dado relevante que se deve associar a este edificio primordial, é a presença de uma sepultura escavada na rocha, ainda visível junto ao exterior da
lateral Sul da atual ermida.

restos de unidades domésticas, pelo contrário, o contexto parece ser o de uma
forja, tendo-se identificado dois fundos de forja contendo restos de pequenas
escórias em seu redor. Neste contexto parece ainda existir o aproveitamento
de uma mó circular, provavelmente usada na primeira ocupação do sítio, e que
foi transformada em base de apoio possivelmente associadas com as forjas. O
espólio cerâmico, apesar de semelhante ao conjunto de cerâmicas comuns do
primeiro momento, é muito escasso. Os indícios apontam para uma ocupação
do tipo “militar”, muito diferente da utilização dada anteriormente.
Os níveis arqueológicos da primeira fase encontram-se muito bem preservados e possibilitaram a conservação de uma invulgar quantidade de macrorrestos vegetais que permitem a caracterização de algumas das práticas agrícolas alto medievais, bem como a gestão dos recursos florestais. Apesar de ser
ainda cedo para se poder ter uma imagem completa, uma vez que os estudos
ainda estão em curso, os dados já processados evidenciam a importância desta
coleção. Para já o estudo carpológico permitiu identificar abundantes cultivos,
nomeadamente de cereais (centeio, aveia, milho miúdo, cevada, trigo de grão
nú, milho painço) e de leguminosas (ervilha, fava, chícharo, lentilha), bem como
alguns frutos (pinhão, cereja, uva e castanha). Estes testemunham a existência
de uma agricultura variada e adaptada às condicionantes ambientais da localização desta antiga povoação medieval. Numa mesma estratégia de diversificação alimentar e produtiva enquadra-se o consumo de frutos, cultivados ou
silvestres. É nesta fase de economia diversificada, em que se identificaram
pelo menos dois contextos domésticos, que se associam não só as cerâmicas
islâmicas, como também um resto de boi15 e uma espora em ferro. A construção da igreja parece estar associada a esta fase, ainda que a data da inscrição
(971) aproxima-se muito do limite inferior do intervalo de tempo associado às
datações disponíveis (Tabela 1). O desenvolvimento dos estudos sobre o espólio
e os macrorrestos vegetais trarão certamente mais dados novos e permitirão
explicar melhor a excecionalidade deste sítio arqueológico.

Figura 13

Inscrição/peça arquitetónica da Senhora do Barrocal (fotografia de Pedro Sobral).

5. ALGUMAS CONCLUSÕES
As escavações arqueológicas realizadas no sítio da Senhora do Barrocal
atestaram a presença de um povoado de fundação alto medieval, que terá sido
dotado de uma muralha, erguida após a destruição por incêndio do sítio, ocorrido em finais do século X ou inícios do XI. Ao contrário dos restantes sítios
do século X escavado na Beira e que foram abandonados após o episódio destruidor para não mais serem ocupados, a Senhora do Barrocal continuou a ser
ocupada por um tempo ainda indeterminado. Foi no momento imediatamente
posterior ao incêndio que a muralha foi erguida. Nesta fase não se identificaram
14

Abel Estefânio coloca a hipótese de se localizar na Senhora do Barrocal o mosteiro de Sismiro, seguindo a
ideia de Frei Leão de São Tomás (Estefânio, 2009a: 211-213) que dá notícia da destruição de um mosteiro “perto de
Sismiro” durante o período da conquista. Todavia, deve ser tida com cautela este tipo de associações feitas quase
sete séculos após os acontecimentos.

15

Apesar do excecional estado de conservação dos macrorrestos vegetais, são muito raros os fragmentos de
osso conservados. Dos poucos ali recolhidos foi apenas reconhecível, um molar de um boi (Bos taurus sp.) pertencente a um adulto ainda jovem.
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RESUMO
É analisado o movimento senhorial da Beira interior, a partir da expansão do
reino astur-leonês. Ele acompanha o avanço cristão desde as primeiras presúrias, mas sofre uma importante reorientação com a presença na fronteira de
Viseu-Lafões, durante décadas, de um núcleo que inicialmente se opunha ao
rei Afonso Magno e que foi responsável, em grande medida, pela colonização
senhorial do interior beirão. Será também nesse grupo que, por volta de 926 d.
C., o prínceps Ramiro – rei em Viseu – se apoiará para consolidar a sua liderança
sobre o condado de Portucale. Alguns anos mais tarde, Ramiro virá a ocupar
o trono de Leon. Após a sua morte segue-se um período atribulado, que conduziu à reconquista das Beiras por Almançor. Do rescaldo dessa calamidade
assiste-se à afirmação de terra-tenentes locais que, com o fim da ocupação islâmica, passaram a assegurar praticamente o controlo do território. A partir do
governo de D. Henrique e D. Teresa são atraídos colonos de origem francesa e
galega, associados à crescente influência do Papado e da Ordem de Cluny. O
confronto com a elite regional torna-se inevitável, vindo esta a perder o controlo
do processo. Tratando-se de um território de reconquista, o esforço colonizador
passa também a ser liderado pelas ordens religiosas, com destaque para crúzios, cistercienses e templários. As fragilidades da fronteira fizeram realçar o
papel das Ordens Militares e obrigaram, desde cedo, a reforçar a estremadura
beirã com uma 2ª linha defensiva, que pusesse a salvo cidades como Coimbra
ou Viseu. Assim, foram concedidas dezenas de cartas de foral a um conjunto de
povoações, dominadas por cavalarias-vilãs, que vieram a formar uma barreira
contínua, de proteção para todo o noroeste. Estas transformações acabaram
por transformar o panorama da gestão territorial das Beiras.

ABSTRACT
The lordship mouvement over the inland of Beira region, in the center of
Portugal, following the christian advance of the “presurias” as part of the
expantion of the Astur-Leonese kingdom, suffered a major reorientation due the
presence on its border of a group initially opposite to the king Alfonso Magno,
who were responsible to a large extent for the colonization of that territory.
Around 926 A.D. “princeps” Ramiro – king in Viseu – strenghtned his leadership over the county of Portucale thanks to the support of that group. After his
death already as a king of Leon occured a turbulent period ended at the reconquest of this region by Almansor. With the end of the islamic occupation the
local landowners practically took over the control of this territory. During the
gouvernement by the counts Henry and Teresa, associated with the rising influence of the Papacy and the Order of Cluny, were attracted many French and
Galician settlers. As a result of a inevitable conflict between them and the local
elite, the later lost the control of the process. At the leadership of this new colonisation effort also emerge the religious orders, particularly of the Augustins,
Cistercians and Templars. Due to the instability of the southern border the military orders role came to the highlights and forced a second defensive line in
Beira “estremadura”, so that Coimbra and Viseu became safe cities. As a result
dozens of charters were granted to several setlements controled by knights-villans who built up a continous protection barrier for the northwest of the incoming Kingdom.
All these events transformed the territorial management of the Beira border.
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A situação da fronteira com o Islão, na parte hoje correspondente ao território
português, teve características que não se diferenciam grandemente de outras
zonas da Hispânia no período de expansão do reino das Astúrias. Todavia, ela
resulta de alguns episódios que tiveram certa relevância no noroeste peninsular
e que influenciaram o rumo dos acontecimentos, nomeadamente na forma como
se veio a desenvolver a colonização senhorial em terras da Beira interior. Depois
de dominado o norte da Galiza, o avanço cristão na faixa atlântica deu-se a partir
de dois grandes eixos. Um que poderíamos considerar principal, seguindo a linha
da costa, em que foram tomadas por presúria as cidades de Tui (854), Porto (868)
e Coimbra (878). E um segundo itinerário, igualmente ancestral e um pouco mais
interior, que desde terras de Límia seguia pelo vale do Tâmega, a caminho do
planalto beirão. Os respetivos presores tomaram primeiro Chaves (c.872), prosseguindo em direção às antigas cidades de Lamego e Viseu (entre 872 e 881).
Estas ações de ocupação e repovoamento aproveitaram momentos de maior
fragilidade do emirato de Córdova, a braços com sublevações internas. Mas
pressupunham também um diálogo prévio com as populações autóctones,
senão mesmo, em certos casos, uma negociação e aliança com pequenos senhores locais. A consumação de tais actos era encenada através do anúncio da autoridade régia (“cum cornum et cum aluende de rege” – PMH, DC n.º 6; “dederunt
preconem” – LF n.º 16), ao qual se seguia a divisão de uma parte das terras por
novos colonos (“et popularunt eas diuiserunt eas multorum filii bonorum in presoria”
– LF n.º 16). As duas últimas citações reportam-se ao concilium que, por mandado
do rei Afonso Magno, se reuniu na cidade em Braga entre os anos 872-873, para
delimitação do respetivo termo. A iniciativa do monarca asturiano denuncia
uma primeira intenção de controlar o território recuperado a partir da antiga
sede bracarense “que prius metropolitana noscuntur sicuti in libris antiquitatis
patres sancti prentauerunt” (LF n.º 16). E a ocupação, mais ou menos simultânea,
de villae situadas na região de Guimarães, demonstra que se pretendia reforçar
o domínio a partir desta centralidade Braga-Guimarães. Não obstante isso, o
território passaria a designar-se de Portucale, um corónimo que expressava a,
igualmente reconhecida, importância estratégica da urbe portuense, situada na
extremidade atlântica do mítico vale do Douro, o qual, durante largo tempo, serviu de barreira – mental e regional, mais do que linear – entre os reinos cristãos
do Norte e o emirato de Córdova. Apesar da ocupação de Coimbra não ter tardado mais do que uma década, a persistência do nominativo Portucale assentou
também na consciência de que se tratava de um território com características,
geográfica e socialmente, distintas das terras situadas mais a sul. Esta diferenciação veio a justificar a emergência de dois condados: Colimbrie e Portucale,

sendo que “daqui houve nome Portugal”, como sublinha o autor da “Crónica” de
1419, em memória do papel das elites nortenhas na formação do futuro Reino.
Fala-se da possibilidade de a escolha de Guimarães para residência da família condal ter resultado do receio em instalar junto à orla marítima a sede administrativa do Condado nortenho, devido ao perigo dos assaltos vikings e do
corso muçulmano. Embora estes riscos fossem reais, a verdade é que eles também existiam no interior, devido às frequentes algaras muçulmanas e à capacidade de penetração demonstrada pelas hordas normandas. O mais importante
era garantir sistemas de defesa relativamente eficazes, o que foi acautelado
desde cedo, através de uma complexa rede de castelos, atalaias e fachos. Apesar
de não sobreviver documentação que ateste atividade de governo a partir da
cidade de Portucale, restava o simbolismo do lugar e a necessidade de defender
os bens patrimoniais da autoridade condal, que seguramente aí existiriam por
força da presúria. A teoria do recuo defensivo para o interior é algo problemática,
não tanto pelo exercício do poder ser então itinerante, mas sobretudo pela circunstância de continuar a haver muitas unidades de povoamento costeiro, laico
ou eclesiástico. Isto verifica-se tanto na diocese de Braga (cfr. cartografia em
Amaral, 2009:122-123; e Marques, 2014: 411-414), como em toda a parte meridional do Condado, incluindo a Terra de Santa Maria, onde membros da nobreza
e mosteiros mantinham interesses de exploração económica no litoral (Mattoso,
1968: 165-180). Em nosso entender, a maior densidade de núcleos populacionais
e, desde logo, os respetivos centros administrativos, situam-se numa ampla
faixa interior de sentido NW-SE, a qual resulta de uma tradição já milenar e
constitui uma prova mais, de que este território não estaria desértico antes das
presúrias galaico-asturianas. Na verdade, no momento em que se dá a romanização houve um conjunto de povoados, sitos precisamente nesta banda territorial, que encontraram condições especiais de desenvolvimento, concentrando
funções, reordenando a sua área “urbana” e alargando a respetiva esfera de
influência sobre lugares periféricos de menor dimensão. Foi também à sombra
destes castros ou citânias que, um pouco mais tarde, veio a nascer a maioria do
habitat disperso que, através de pequenas villae e casais, acabou por reconfigurar a geografia do mundo rural, em época romana (Silva, 1986; Alarcão, 1992;
Almeida, 2016). É certo que também existiram povoados castrejos junto à bacia
terminal de rios e ribeiros, antepassados das chamadas póvoas marítimas da
alta-Idade Média. Mas basta atentarmos em exemplos como os de Santa Luzia,
Alvarelhos, Briteiros, Sanfins, Monte Padrão, Monte Mozinho, Romariz, etc.,
para se concluir que as maiores concentrações se encontravam tendencialmente no interior. E, também, que existiu um superior afastamento da costa à
medida que se caminha para sul, circunstância que, por exemplo, não acontece
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com a vizinha Galiza. A grande densidade populacional que se constata na alta-Idade Média, num largo corredor territorial que desce sensivelmente desde
Ponte de Lima até por alturas da civitas de Anegia – e com capitalidade religiosa
em Braga – tem mais a ver com o passado proto-histórico e romano da região
em causa, do que por meros temores de fim de milénio. A civitas de Portucale
irá ganhar alguma notoriedade com a importância militar adquirida durante o
conturbado reino suevo. Mas Bracara e Magnetum chegam ao século VI com um
superior ascendente administrativo e eclesiástico.
É nossa opinião de que a precoce demarcação do Termo de Braga, a mando
de Afonso Magno, comprova uma primeira intenção de aí restaurar a sede religiosa do tempo dos suevos. Só assim se compreendem o aparato conferido à iniciativa, a expressa referência ao glorioso passado metropolitano e à presença de
dois bispos (“epicopis qui in ipsis temporibus erant fredosindus et coepiscopi eius”).
De modo nenhum, este Fredosindo se pode confundir com S. Rosendo, como
já tem acontecido, pois estava também presente no ato um irmão seu, de nome
Leovirigo Boca Má, circunstância esta que, desde logo, afasta a sua pertença à
progenitura de Guterre Mendes e Ilduara. O mais provável é que se tratasse do
então bispo titular da diocese de Braga-Lugo, cujo episcopológio é omisso para
a data em questão, e que o designado coepiscopo fosse um auxiliar, que o representaria junto dos colonos da igreja bracarense, a tal “pleve ecclesie et família
Bracalensi sedis” lembrada em documentos posteriores (Real, 2014a: 24, 31).
Por motivos que se desconhece – mas podem conjeturar-se – não teve
seguimento este provável desígnio de fazer regressar a Braga, de imediato, a
dignidade metropolitana. Razões eventualmente coincidentes, ou não, fizeram
com que a administração do condado se viesse estabelecer em Guimarães. Mas
é de ter em conta que isso só é seguro a partir de 926 d.C., por opção do príncipe Ramiro, que em Viseu terá, nessa ocasião, nomeado um dos filhos do conde
Gonçalo Betotes – e esposo de sua colaça, a condessa Mumadona Dias – para
a chefia da metade setentrional da parcela do Reino que lhe coube por herança
(Marques, Soalheiro, 2014: 19). Veremos adiante como são parcas de informação, mas politicamente complexas, as décadas que se seguiram às primeiras
presúrias. Contudo, poderemos adiantar que a escolha de Guimarães parece ter
obedecido a alguma razão lógica. Braga, desde cedo se tornou um pólo religioso
conflituante com os interesses do bispado galego de Santiago de Compostela.
E Guimarães ficava a muito curta distância do estratégico monte da Falperra,
onde em tempos terão residido os monarcas suevos, que escolheram Braga
para capital do reino. Por outro lado, as terras que Hermenegildo Gonçalves e
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Mumadona receberam de Ramiro3, faziam parte da fértil bacia do Ave-Vizela,
que lhes proporcionava bom sustento e – talvez melhor do que a partir de Braga –
uma fácil comunicação com a orla marítima e com a própria civitas portucalense.
O seu posicionamento geográfico iria, ao mesmo tempo, valorizar o importante
eixo de ligação inter-regional, que articulava diretamente o alto Minho à estremadura beirã, onde Viseu passou a ocupar o papel de principal bastião fronteiriço, antes da passagem da Cordilheira Central. A presúria de Sº André de
Souselo (Cinfães), no ano de 870 – ou poucos anos mais tarde, se, como parece,
a cópia do documento estiver ligeiramente antedatada – confirma o imediato
interesse da monarquia asturiana no reforço do sistema viário que ligava Braga
a Viseu. Este apresentaria várias opções para a travessia da grande barreira
duriense, entre a Várzea do Douro e o porto fluvial de Aregos. Nessa medida,
o significado de tal evento reforça-se ainda pela precoce alusão documental a
outras localidades situadas à margem de tais vias alternativas, no mesmo eixo
de comunicação, como Lordosa (882), Anegia (875) ou Soalhães (875) (Lima,
2009: 233-234; Barroca, 2016: 37-38).
Acerca das duas rotas de penetração para sul, no tempo de Afonso III, são
conhecidos os nomes dos principais magnates que lideraram as presúrias oficiais
do reino asturiano. A descida através do vale do Tâmega foi comandada pelo
conde Odoário, que tomou Chaves e pode ter sido, também, o presor de Viseu,
já que figura como senhor dessa comarca, na ata de consagração da basílica de
Compostela, em 899. Tal escritura foi posta em causa por Barrau-Dihigo, mas
Sanchez Albornoz considera-a “absolutamente auténtica”, afora o que concerne
à interpolação pelagiana (Sanchez Albornoz, 1981: 518). Lembrado ainda um
século depois como “digno bellatori”, há quem pense que Odoário seja um dos
irmãos do rei, o qual, por ter posteriormente participado numa conjura contra o
monarca, viria a sofrer a confiscação de bens que possuía na região de Orense.
Embora subsistam alguns problemas acerca da convergência de identidade entre
um e outro Odoário, a infidelidade do irmão para com o rei terá algum sentido no
contexto da sua ligação a Viseu, território que, durante esse período, alimentou
um movimento de sedição face à monarquia instalada em Oviedo.
O chamado repovoamento oficial da monarquia astur-leonesa, no seu avanço
ao longo da costa atlântica, embora se apresente claro relativamente à sucessão
das ações de presúria e à identificação dos seus responsáveis, deixa no ar grandes dúvidas sobre as consequências imediatas quanto à administração dos territórios ocupados. É factual a ausência de documentos que verdadeiramente
3

O seu domínio fundiário depressa se ampliou, com novas aquisições na área de Guimarães, como foi o caso
da compra da “villa” de Lourosa, onde veio a ser construída a estância palatina de Santa Marinha da Costa (Real,
2014a: 39-40)
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nos elucidem sobre a liderança do condado de Portucale durante os quase sessenta anos que se seguiram à ação repovoadora do conde Vímara Peres (868926). Apenas se sabe que o presor morre em Vama, cinco anos depois da investida cristã sobre a região. A sua morte dá-se estando presente o rei, mas não
se conhece em que circunstâncias. No entanto, em 899, na já referida ata de
sagração da basílica compostelana aparece a menção ao presor de Coimbra,
Hermenegildo Guterres, apelidado aí como “Tude et Potugale comes” (899). Num
estudo minucioso sobre a versão mais extensa dessa ata – a das interpolações
pelagianas – dois investigadores da Universidade de Santiago concluíram que
“hay un conjunto casi totalmente falso de elementos aislados que son, en cambio,
casi completamente exactos y precisos”. Isto é, no texto original foram incluídos a posteriori “datos fiables”, alguns deles até deslocados no tempo, com fins
probatórios que não correspondiam à “intención inicial” do documento (Diaz
de Bustamante, López Pereira, 1988: 251). Sabe-se que o presor de Coimbra foi
guindado ao cargo de “mordomo-mor”, após ter salvo o monarca de uma tentativa de assassinato. Figurando entre os mais fiéis servidores de Afonso Magno,
a ponto da sua filha Elvira vir a casar com um dos herdeiros da coroa, o conde
Hermenegildo sentia-se, ao mesmo tempo, “continuador de su suegro Gatón en
las tareas repobladoras del Bierzo y de Astorga” (Rodriguez Fernandez, 1972:
78). Nenhum documento volta a situá-lo em terras de Coimbra, mas um diploma
de 911 comprova que o governo do condado de “Eminio” estava entregue ao primogénito Arias, o qual, juntamente com seu irmão Guterre, aparece também
como senhor do comisso de Refojos, no condado de Portucale (Mattoso, 1982:
22). E este Guterre Mendes encontra-se em Coimbra quando nasce o seu filho,
S. Rosendo. Contrastando com tais manifestações de poder nos ditos dois territórios, por parte desta linhagem, até finais do primeiro quartel do século X nada
aparece referido sobre verdadeiros atos de governança a norte do Douro, por
parte de descendentes diretos dos presores de Tui e Portucale. Estes são proprietários de alguns bens na região, é certo, mas aparecem remetidos apenas à
administração de comissa secundários na Galiza, em Deza ou em redor de Lugo.
Isto faz-nos pensar que, efetivamente, o primus palacii de Afonso Magno terá
logrado uma concessão régia que entregava, a si e à sua linhagem, o domínio
ininterrupto da faixa atlântica entre Tui e Coimbra. Tal pode ter ocorrido, senão
logo após a morte de Vímara Peres, pelo menos no rescaldo de uma das muitas
revoltas que o rei teve de subjugar (Quadro 1). Das treze notícias que colhemos
sobre rebeliões durante o seu reinado, a maior parte diz respeito a sedições de
condes galegos e de familiares do próprio monarca. Merece realce a rebelião de
Hermenegildo Peres (886), irmão do presor de Portucale e presumível sogro de
Afonso Betotes, a qual parece explicar o distanciamento ocorrido, a partir de

dada altura, entre a corte ovetense e os descendentes do fiel Pedro Theon. No
mesmo sentido, é de referir que Lucídio Vimaranes entrou igualmente em choque com o rei, pois será por este admoestado pouco depois de 890, a respeito
do dever de entrega à igreja de Santiago de uns bens em Sarria (Lugo). E em
910 (ano em que o rei é apeado do trono), Lucídio aparece precisamente como
tenens de uma parte do território de Lugo, um condado que, tal como o Bierzo
e Astorga, manteve uma regular oposição a Afonso Magno. As dissensões mais
graves, todavia, vieram do interior da própria família real. A primeira, por volta
de 880, foi dirigida pelos seus irmãos Froila, Múnio, Bermudo e Odoário, que
acabaram por ser severamente punidos. Bermudo, apesar de cego, conseguiu
fugir de Oviedo e entrincheirou-se em Astorga (aproximadamente entre 883899). Durante sete anos liderou aí uma revolta que teve apoio muçulmano e se
alastrou a Lugo e ao Bierzo, como indiciam os levantamentos contemporâneos
do dux galego Vitiza e dos filhos de Sarracino. Derrotado na batalha de Grajal,
Bermudo Ordonhes (o Iben Ordonis dos documentos da região de Lafões) ir-se-á
refugiar próximo de Viseu, em Bordonhos, no atual concelho de S. Pedro do
Sul (Figura 1) 4 , assunto que já suficientemente descrevemos em estudo anterior
(Real, 2013a: 209-217). A escolha incidiu sobre um fértil planalto – denominado
valle Ordonis no século XI (Figura 2) – encaixado no sopé da serra da Gralheira,
em posição discreta, mas próximo de uma antiga via. Ficava sobranceiro às caldas romanas de Lafões, então ainda ativas, e junto às quais Bermudo terá mandado construir uma basílica de feição asturiana. Durante três décadas, o seu
mais mais fiel apoiante viria a ser Diogo Fernandes – um nobre cuja dignidade
condal nunca foi reconhecida pela chancelaria da corte, ao contrário de seu
irmão Ero – e que, em nosso entender, terá participado na fuga de Astorga ou
já se havia exilado em Lafões alguns anos antes. O seu paço estaria situado em
frente a Bordonhos, na outra margem do rio Vouga, na antiga uilla Abozamates
(hoje Moçâmedes), no concelho de Vouzela (Figura 3). Poderá ser ele o infiel
Didaco, a quem foi confiscada uma grande vinha, no lugar de Salto Inferior, junto
ao rio Narcea: “que fuit de Didaco et caruit illa per infidelitate” (Valdés Gallego,
1997: 252). Esta vinha, mais tarde doada por Afonso III à Sé de Oviedo, deveria localizar-se no curso superior daquela linha de água, cerca da região vinhateira de Cangas del Narcea, ou seja, já nos limites da Cordilheira Cantábrica, na
direção de Lugo e do Bierzo, a região que foi palco central de rebeliões contra o
monarca asturiano.

4

Tratamento gráfico de Paulo Cruz, deste e dos mapas seguintes, a quem agradecemos.
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Quadro 1

Figura 2

Rebeliões ao longo do reinado de Afonso III das Astúrias

O fértil planalto de Bordonhos (o “vale Iben Ordonis” do séculoXI) e a Casa do Paço, vistos a
partir da igreja paroquial

Figura 1

Figura 3

Zonas que capitularam pacificamente após 711 (seg. Pedro Chalmeta) e área refúgio de
Bermudo Ordonhes e Diogo Fernandes (dentro do retângulo assinalado e que, à direita, apresentamos ampliado).

A Quinta do Paço de Moçâmedes e, à direita, o povoado primitivo e respetiva capela, de origem
comprovadamente tardoantiga (Ortofotomapa, por cortesia da Câmara Municipal de Vouzela)
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Seja como for, o certo é que na zona de Lafões, juntamente com Bermudo
Ordonhes e Diogo Fernandes, vamos encontrar acantonados vários descendentes das estirpes que, do nosso ponto de vista, terão sido afastadas do governo
dos condados de Tude e Portucale. De facto, Hermenegildo Gonçalves representa
a importante linhagem dos Betotes e Alvito Lucides é neto do conde Vímara
Peres, enquanto Rodrigo Tedones poderá estar vinculado aos dois ramos. Estes
magnates irão casar com as três filhas de Diogo Fernandes e Onega e, pelo que
se consegue apurar da distribuição dos respetivos bens familiares, parece que
ficaram responsáveis pelo domínio de diferentes áreas estratégicas em redor de
Viseu-Lafões (Real, 2013b: 82-100). Um documento de data um pouco posterior aos acontecimentos acima descritos, mostra ligado ao mesmo grupo um tal
Cotama Cotumiz, sem dúvida um prócere de origem berbere, o que nos elucida
acerca da composição diversificada da corte lafonense5. Não é de estranhar que
a manutenção deste grupo rebelde na Marca Inferior tenha, inicialmente, tido
também o apoio de forças muçulmanas. Elas estiveram presentes na revolta de
Astorga, durante a qual, segundo nos relata Sampiro, Bermudo “pidió auxilio
a los sarracenos” (Quintana Prieto, 1967: 122). Ao que parece, haveria mesmo
algum entendimento tácito com Córdova – decerto com o piedoso emir ‘Abd
Allãh e, posteriormente, com o próprio ‘Abd al-Rahmãn III, antes deste se assumir como califa. Outra alternativa, é a possibilidade de receberem ajuda por
parte dos descendentes de Ibn Marwan, que ainda tutelavam o vale superior
do Guadiana e manteriam contactos com grupos cristãos do norte, tradicionalmente seus aliados. Se analisarmos a distribuição da propriedade fundiária acumulada pelos três ramos resultantes da aliança matrimonial entre as
estirpes Fernandes, Betotes e Peres, verifica-se que houve o cuidado de evitar
a expansão territorial no sentido de Idanha e Mérida, cidades que, apesar de
estarem a atravessar um período extremamente conturbado, mantinham um
interesse estratégico essencial para a defesa do Andalus (Figura 4).
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Figura 4

Áreas de distribuição do património fundiário da linhagem de Diogo Fernandes e Onega.

Figura 5

5

Sobre a implantação regional dos Kutama, da tribo berbere Baranis, vd. Catarino, 2005: 198.

Rede viária antiga e sistema defensivo a norte e leste de Viseu
(adaptado a partir de www.viasromanas.pt).
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Após um período de relativa insegurança por parte destes fronteiros semi-autónomos – o que terá levado ao reforço do sistema defensivo dos chamados
“castelos do Côa” – a sua situação deve ter melhorado com a deposição e morte
de Afonso Magno (910-911). É bem provável que a referida rede de fortificações
tenha sido criada ainda durante a primeira ocupação islâmica. Assim o leva a
concluir o estudo de Mário J. Barroca acima referido, onde, para além de analisar uma série de topónimos de origem árabe na região do vale do Douro, procura
seguir os passos do berbere Mahamud ibn Abd al-Djabbar, após a revolta de
833. A deambulação deste guerrilheiro parece confirmar a importância estratégica do rio Douro, como marca fronteiriça no tempo de Afonso II das Astúrias,
circunstância que se irá repetir após a reconquista de Almançor. A poderosa
rede de castelos e atalaias criada a norte e leste de Viseu, durante a alta-Idade
Média (Figura 5), derivará assim de três momentos sucessivos em que a região
se viu ameaçada pelas forças asturianas ou leonesas, mesmo que num pequeno
intervalo de tempo o território tenha permanecido sob controlo de gente cristã,
mas que era hostil ao rei.
Em nossa opinião, as origens do encastelamento da Beira interior remontam,
pois, à fase emiral. Só assim se pode entender que a mais importante praça do
enclave situado entre o Côa e o Távora, o castelo de Numão, esteja já documentado em 960, no testamento de Chamoa Rodrigues (PMH, DC n.º81), com uma
designação que deixa pouca margem de dúvida sobre o seu governo por um
certo “senhor” ou nobre “de sangue”. Na verdade, parece ser este o significado
de Nu’mân, em língua árabe. A alusão à pureza de sangue, pode mesmo relacionar-se com alguém de uma etnia originária da península arábica. Também
estarão relacionados com o papel fronteiriço do rio Douro, nessa primeira fase,
os três topónimos derivados de “ar-râbita” ou “ribât”: “Arrábida”, junto á foz do
rio; “Raiva”, em Castelo de Paiva, que num documento de 1062 era designada
“Arrabia”; e “Arribada”, que era a antiga designação da atual povoação de Boassas
(Cinfães), não muito longe de Porto Antigo, um dos ancestrais pontos de passagem do rio (Barroca, 2016: 37). A estes três topónimos pode acrescentar-se um
outro, complementar, na foz do rio, da parte de Gaia: “Almenara”, onde deveria
existir um facho de sinalização. Ficava na outra margem, em frente à Arrábida.
Deve sublinhar-se que o termo “Arrábida”, relativo ao local de vigia na desembocadura atlântica do rio Douro, não poderá conceber-se para uma época posterior às investidas de Almançor. Se é certo que a zona foi visitada pela sua frota
militar durante os preparativos do assalto a Santiago de Compostela, a verdade
é que, nesse tempo, não terá havido aí qualquer posto muçulmano permanente,
pois os seus exércitos nunca conseguiram conquistar o curso inferior do Douro,

tendo este permanecido na mão do reino leonês6. Já o mesmo não diremos para
“Porto da Raiva”, em Oliveira do Mondego, nome recebido da eminência situada
na junção entre este rio e o Alva, seu afluente. Aqui, a função de atalaia pode
muito bem remontar ao período em que o Mondego integrava a fronteira das
Beiras, antes da reconquista de Coimbra por Fernando Magno.
A conclusão a tirar, desta sucinta análise, é que o processo de senhorialização
das Beiras não se inicia propriamente com as presúrias astur-leonesas. Temos
de nos precaver quanto a posições niilistas a respeito do período precedente e
considerar a possibilidade de aqui se terem desenvolvido elites locais, seja por
herança de antigos terra-tenentes romano-godos, seja por força da própria colonização islâmica. E, mesmo em zonas onde devem ter subsistido populações em
regime de relativa autarcia (Tente, 2009), é de admitir a lenta afirmação de poderes aldeãos, com domínio sobre pequenos territórios de exploração comunitária.
A chegada dos novos senhores veio a tornar algo mais complexo o mosaico de
poderes na região. É natural que hajam surgido pequenos núcleos campesinos
– que, entretanto, se foram renovando – dotados de acentuada autonomia e a
praticar uma cultura de subsistência. Mas haveria também, certamente, locais
de assentamento de uma elite descendente dos primeiros negociadores do
Pacto firmado com o invasor muçulmano (“Sur” na documentação do século XI,
hoje “Sul”, de suhl – isto é, “pacto” – na forma latinizada do árabe). Os habitantes locais deviam ser conhecidos por “Fataúnços”, nome dado a uma freguesia
de Vouzela. A estar correta a interpretação de Adalberto Alves, tal topónimo
derivará da expressão árabe fâttah uns, ou seja, os “conquistadores da amizade”
(Alves, 2013: 498)). Seriam eles, ainda, os antepassados dos cavaleiros cristãos
desde há muitas gerações presentes na região e que, entre 1026-1030, trezentos deles foram feitos prisioneiros por tropas sevilhanas (Aillet, 2010: 300). Em
suma, terá sido dentro deste esquivo pano de fundo que, nos derradeiros anos
do século IX, se devem ter processado as – mais que prováveis – negociações
que prepararam a fixação do grupo rebelde de Lafões. A instalação de magnates
galaico-asturianos nesta região dificilmente pode ser entendida sem a existência de mediadores. Estes tanto podem ter sido encontrados no seio da elite islâmica da Marca Inferior, como através de qualquer presbítero moçárabe, aberto
a um reforço e nobilitação da comunidade local, pela presença de um príncipe
cristão do Norte e sua corte. O facto de ter sido rapidamente erguido um templo
anexo aos banhos de Lafões, com detalhes ornamentais de influência asturiana,
6

Em face do exposto, cremos provável a fundação do “ribât” da foz do rio Douro no curto período situado entre
as primeiras grandes investidas vikings e a presúria de Portucale (840-868). A ser verdade, trata-se de um exemplo
notável, pela sua precocidade, e coincide com o início da implantação deste tipo de postos de vigilância na costa
atlântica e na fronteira com os reinos cristãos do Norte (cfr. Picard, 1997: 85).
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faz-nos inclinar mais pela segunda hipótese. Mesmo assim, a elite social islâmica não deverá ter permanecido alheia a tão insigne movimento migratório.
A primeira década não foi decerto fácil para estes homens, responsáveis pelo
início do povoamento astur-leonês na região. Isto porque Bermudo Ordonhes
estaria diminuído fisicamente, devido ao castigo de desorbitação ocular que lhe
fora anteriormente infligido, segundo a Historia Silense, após a revolta dos quatro irmãos de Afonso Magno. Mas também porque, até à deposição do monarca,
a insegurança continuaria a ser grande para a corte lafonense. Os membros do
grupo rebelde encontravam-se, ainda, a atravessar um período de instalação
e a iniciar novos laços com a comunidade moçárabe local. Chamámos a atenção para a circunstância de, em Lafões, eles terem encontrado cristãos tradicionais ou “gentes do pacto”. Trata-se, pois, de uma realidade cuja origem nos
faz remeter para a segunda década do século VIII e para populações residentes,
outrora subordinadas ao reino visigodo de Toledo. A construção de novos templos – como é certo para a basílica de S. Martinho, nas Caldas de Lafões – pode
ter sido um importante passo para captar o consentimento da população autóctone e, ao mesmo tempo, um meio para assegurar o reconhecimento, o prestígio
pessoal e a subsequente afirmação de poder por parte dos membros do grupo
recém-imigrado.
Mas se é verdade que o clã rebelde poderá ter explorado a oportunidade de
dialogar com esse grupo de antigos cristãos, concentrados no médio Vouga e
nos vales de alguns seus afluentes – Sul, Ribamá e Zela – deve assinalar-se que
nunca os seus membros chegaram a ficar isolados do Norte cristão, onde continuavam a dispor de apoios e mantinham pontes de intercâmbio. O novo governador de Lugo, Ero Fernandes, nomeado após as revoltas do conde Flacídio e
do dux Vitiza, soube manter sempre uma posição equilibrada. Sendo embora
irmão de Diogo – o “Infiel” – sua filha Ilduara virá mesmo a casar com um dos
herdeiros do presor de Coimbra. E graças à postura conciliadora que manteve,
logrou ainda alcançar interesses patrimoniais, para si e sua descendência, na
recém-ocupada Terra de Santa Maria. Isto dá-se, em particular, nas regiões
de Arouca e de Marnel, ou seja, em zonas de expansão próximas da elite lafonense, o que também não deixava de contribuir para algum apaziguamento
com o grupo rebelde. A intranquilidade dos insurgentes seria maior na zona de
contacto com o condado de Coimbra. Todavia, pode supor-se que o senhorio de
Coimbra viveria, nos primeiros decénios do século X, ainda em condições de
relativa fragilidade e que estava a sofrer a pressão, tanto por parte dos muçulmanos, como do próprio clã de Lafões, cujo avanço, nos finais da década de 20,
havia já chegado até à barreira do Caramulo. Na verdade, as notícias mais antigas desse território dão-nos esta família – e seu venerando chefe, o “domissimi

nostri domini Ueremudi, dive memoria” – como protetores do mosteiro de Lorvão
e um dos membros do clã, Ximeno Dias, como provável senhor de uma tenência
em Penacova (LT n.º 33, 34, 36, 48, 49, 58). A aparente liberdade de movimentos dos membros do grupo, nesta primeira fase, pode talvez explicar-se devido
ao fácil relacionamento que manteriam com forças muçulmanas, as quais, como
acima referimos, já os haviam apoiado no momento em que Bermudo Ordonhes
se entrincheirou em Astorga. O mesmo não devia acontecer no enclave de
Coimbra, dominado por uma nobreza representante do rei asturiano, que combatia o emirato em várias frentes. A conjuntura devia ser duplamente difícil para
os ocupantes de Coimbra, que se encontravam numa situação de relativo isolamento. A manutenção da cidade reconquistada não deve ter sido fácil. Ainda em
904 houve necessidade de expulsar dela a comunidade muçulmana (Barroca,
2008/09: 201). Isso explica também o pedido de auxílio ocorrido por volta do
ano 907 e que levou o conde Guterre Mendes a essas paragens, ausentando-se
da região de Santo Tirso no momento em que Ilduara dava à luz seu segundo
filho, o futuro S. Rosendo7. Estava-se numa época ainda distante da verdadeira
afirmação do condado de Coimbra, mas que ajuda a entender as razões por que
Hermenegildo Guterres terá tentado dominar toda a faixa atlântica, desde o
Minho ao Mondego, de acordo com a hipótese que acima enunciamos.
Neste complexo jogo de poderes, a melhor prova da manutenção de laços
entre o grupo rebelde de Lafões e algumas elites nortenhas está ainda na relação
privilegiada que Diogo Fernandes e Onega mantiveram com o príncipe Ordonho,
um dos herdeiros do reino. Movido pelas persistentes dificuldades que ia sentindo na relação com certa nobreza galaica, Afonso Magno “culminó… su propósito associando su hijo al trono y conferiéndole el gobierno delegado de toda
la región del Noroeste” (Rodriguez Fernandez, 1997: 40). Foi por essa altura que
Ordonho confiou àquele casal a criação de seu filho Ramiro, educado na fronteira da Gilliqiya – provavelmente no já referido paço de Moçâmedes – com sua
irmã de leite, a futura condessa Mumadona. Esta região iria servir também de
apoio logístico para as incursões de Ordonho em terra de mouros, como aconteceu no assalto a Sevilha, onde saqueou o bairro de Regel (c. 908) e, mais tarde,
nas duas campanhas sobre Évora (913 e 915).
Entretanto, Afonso Magno será deposto num golpe liderado pelos filhos, com
o apoio da rainha e do conde de Amaia (Castela), sogro do príncipe Garcia (910).
Assim, é de admitir que a reabilitação do grupo rebelde tenha ficado a dever-se ao bom entendimento com o príncipe Ordonho, o mais certo, já durante o
7

Diaz y Diaz pensa que o autor da Vida de S. Rosendo confundiu Guterre Mendes com seu pai, o presor de
Coimbra (Diaz, 1990: 119). Mas não há motivo para duvidar da veracidade do relato. A confusão existente é na
citação da presença do rei, aí identificado como Ramiro.
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período decadente da governação do rei Magno, pois Diogo Fernandes reaparece
num documento régio de 909, ao lado do também insurgente conde de Amaia,
Nuno Nuñez. O ano de 912 coincide com o regresso do príncipe Ramiro à corte e
poderá, provavelmente, articular-se com uma passagem de Ordonho pela fronteira beirã, quando ainda era apenas rei da Galiza. E não será por acaso que
possuímos duas epígrafes datadas desse mesmo ano, em Trancoso e S. Pedro
de Lourosa (Barroca, 2000: n.ºs 3 e 4 - v.2, 31-34). Ambas podem estar relacionadas com a fundação de casas monásticas sob proteção desta recém-chegada
elite condal, o que, a par com o desenvolvimento da estrutura militar em redor
de Viseu, devem ser consideradas ações decisivas no processo de senhorialização da fronteira beirã, conduzido por estes senhores do Norte. Ainda numa
posição defensiva, a expansão dos respetivos domínios deverá ter começado
por alguns vales encaixados do médio Vouga (Figura 6). O vale do Côa pode
também ter constituído uma prioridade, por razões de segurança, como parece
adivinhar-se pela densa rede de castelos ainda na posse da filha de Rodrigo
Tedones, em 960, e doados nesta data ao mosteiro de Guimarães (Figura 7) 8.
O controlo de pontos nevrálgicos do vale do Douro, entre os quais se destaca a
região de Lamego (Figura 8), parece ter feito parte da estratégia de domínio fundiário da família, que virá também a assegurar património na região de BragaGuimarães. Resta saber se isto se dá apenas quando Hermenegildo Gonçalves e
Mumadona assumem o controlo do condado de Portucale ou se, anteriormente,
já lá possuíam bens de família. Um passo inevitável foi também dado em direção ao vale do Mondego (Figura 9), numa aproximação a Coimbra, terra essa
dominada pela estirpe rival guterreana, como acima foi referido. Por isso, detiveram-se no estrangulamento defensivo configurado pela passagem do rio entre
as serras do Buçaco e das Talhadas. O seu envolvimento precoce com os mosteiros de Lorvão e de Framilanes, assim como a mais que provável fundação de S.
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Pedro de Lourosa, em 9129, evidenciam a intenção do clã, de disputar o domínio
da região a partir de Viseu-Lafões, criando obstáculo à expansão senhorial dos
condes de Coimbra. Esta tendência veio a ser invertida pouco tempo depois, primeiro devido à subida de Ramiro ao trono de Leon e à reformulação da estratégia matrimonial do grupo – de que são exemplo os casamentos do próprio rei e
do conde Ximeno Dias, com damas da estirpe guterreana10 – e, e segundo lugar,
devido à instabilidade provocada pela reocupação islâmica e à importância que
Coimbra irá adquirir após a reconquista de Fernando Magno. O vale do Douro
terá constituído, por fim, outro marco no alargamento do domínio senhorial dos
descendentes de Diogo e Onega. Além de estar documentada a propriedade, de
membros dessa família, sobre diversas villae situadas entre o Côa e o Távora,
assim como em redor de Lamego, pode adivinhar-se nas basílicas do Prazo (V.
N. de Foz Côa) e de Balsemão (Lamego) um programa arquitetónico com certas afinidades ao da igreja de S. Pedro de Lourosa, nomeadamente quanto à
planimetria do corpo central (cfr. plantas inseridas nas Figuras 7, 8 e 9).

9

Paulo Almeida Fernandes acaba de apresentar uma sugestiva argumentação para fazer recuar, a um momento
indeterminado do século IX, a origem da basílica de Lourosa. Embora seja frágil a tentativa de reconstituição do
que poderia ser o projeto inicial, tem cabimento a argumentação em torno das duas fases e merecem atenção
especial os paralelos com a arquitetura asturiana atribuída, até ao momento, ao reinado de Afonso II (Fernandes,
2017a: 305-313; 2017b: 149-160). Esta ligação, aliás, já foi tema que afloramos por mais do que uma vez, embora
com menor profundidade. Todavia, preferimo-nos manter numa posição mais conservadora, pelo menos até que,
no plano documental ou arqueológico, se possa apresentar um contexto capaz de sustentar recuo tão significativo
para a cronologia da fundação do monumento.

10

8 Em nosso entender, a entrega dos castelos Côa ao mosteiro de Guimarães, por Flamula Rodrigues (960), poderá estar relacionada com a pressão do califa al-Nasir para que fossem desativadas várias praças fronteiriças,
controladas pela coroa leonesa, e de que resultou o acordo imposto a Ordonho III, quatro anos antes da doação de
Flâmula. A promessa de desmantelamento não foi logo cumprida e, segundo Ibn Idhari, Leon sofreu uma incursão
punitiva em 957. (Ceballos Escalera, 2000: 93 e 98). Não se fala das fortificações do Côa, mas o certo é que elas,
praticamente em simultâneo, devem ter-se transformado em meros postos de vigilância e administração territorial
– num processo que conduzirá, na centúria seguinte, à criação de castelos “cabeças de Terra”. Após as conquistas
de Almançor, tais fortalezas retomam o seu anterior papel estratégico, desta feita contra o Norte cristão.

Tem gerado controvérsia a filiação da primeira mulher do monarca, Adosinda Guterres. O biógrafo de Ramiro
II, J. Rodriguez, dá pleno crédito à tese de A. Almeida Fernandes, de que esta Adosinda seja filha de Guterre
Osores e neta de Hermenegildo Guterres, pelo lado materno. Quanto ao conde Ximeno Dias, estava ainda solteiro
em 928, ao contrário do que sucedia com suas irmãs, cujos esposos subscrevem o célebre documento de doação
de Vila Cova ao mosteiro de Lorvão. Ele poderia, na altura, ser já o mandante nesse território de charneira com
Coimbra, pois na década seguinte aparece, precisamente, com as funções de juiz, numa demarcação dos limites
dessa mesma uilla (LT n.º 36). Só em finais da década de 40, senão mesmo só em 951, é que aparece acompanhado
de sua mulher, igualmente denominada Adosinda (Fernandes, 1982: 127-128 e 159-161). A identidade desta também tem sido controversa: filha do conde Guterre Mendes ou filha de Guterre Osores, respetivamente filho e genro
de Hermenegildo Guterres. Inclinamo-nos mais para o primeiro, mas é indiferente para o nosso raciocínio. É que
esta ligação de Ximeno à estirpe guterreana vai levá-lo a consolidar novos interesses na Galiza e a distanciar-se das
tradicionais posições políticas da sua própria linhagem, culminando na revolta contra Ordonho III, onde estará do
lado oposto ao da família de origem.
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Figura 6

Figura 8

Lugares de implantação da estirpe de Lafões, no vale do Vouga.

Lugares de implantação da estirpe de Lafões, no vale do Douro.

Figura 9

Lugares de implantação da estirpe de Lafões, no vale do Mondego.
Figura 7

Lugares de implantação da estirpe de Lafões, entre os vales do Côa e Távora.
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Em suma, no fim de uma vida aparentemente aventurosa e de progressivo fortalecimento da riqueza fundiária e do poder patronal do respetivo clã, Bermudo
Ordonhes e Diogo Fernandes – que entregam ambos a alma ao Criador por volta
de 928 d. C. – deixaram expandida a sua influência até ao vale do Douro e colocaram-se às portas de Coimbra. É de realçar, sobretudo, a precoce presença
deste grupo como protetor do mosteiro de Lorvão, antes mesmo de se conhecerem as ligações da família conimbricense àquela casa monástica. Não terá sido
por acaso que a fundação, ou reforma, do cenóbio laurbanense foi objeto de uma
posterior damnatio memoriae, obliterando significativamente o nome dos seus
primeiros patronos, ao tempo do “repovoamento” astur-leonês11.
Pela mesma época, por intermédio de uma deliberação de Ramiro – agora
princeps em Viseu, na altura, a capital do efémero reino da Galécia Inferior –
a mesma estirpe terá sido encarregada de retomar a liderança do condado de
Portucale. Tal incumbência incidiu sobre Hermenegildo Gonçalves, filho do
conde Gonçalo Betotes, que, entretanto, havia casado com a filha mais nova
de Diogo e Onega. Conhece-se o documento de doação da villa de Creixomil
a Hermenegildo Gonçalves e Mumadona Dias (926) e há referências a outras
benesses de Ramiro e a compras deste casal, na zona de Guimarães.
A progressiva consolidação senhorial em torno de Viseu, Lamego, Numão,
Trancoso, etc. é exemplificada através da fundação de mosteiros, levada a
cabo por uma nobreza em expansão e cada vez mais ramificada. Alguns encontram-se bem documentados, como o de Sperandei (LP 61 e 111; LT n.º 61 e 65),
outros conservam mesmo testemunhos arquitetónicos, de importância variável (Caldas de Lafões, Figueiredo de Donas, Paço de Vilharigues, Mosteiro de
Fráguas, Sernancelhe, Balsemão, Prazo, etc.). As recentes descobertas arqueológicas do concelho de Satão, em Rio de Moinhos (epígrafe identificada por Hugo
Baptista) e na Senhora do Barrocal (escavações no castelo, por Catarina Tente,
e junto ao qual Abel Estefânio situa o mosteiro de Sismiro12), abrem interessantes perspetivas acerca do domínio senhorial e do reforço defensivo no aro imediato a nordeste de Viseu, junto a importantes vias de comunicação e a áreas

particularmente atrativas no plano agrícola. No caso vertente, é lícito pensar
numa posição dominante para o aproveitamento económico da bacia hidrográfica do alto Dão, em conjunto com os castelos de Aguiar da Beira e de Penalva
do Castelo, num prolongamento do sistema defensivo de Viseu e com subordinação direta a uma tenência que se situaria, provavelmente, em Trancoso13.
Estamos relativamente mal informados sobre a evolução da propriedade entre
a descendência beirã de Diogo Fernandes e Onega, seja porque a sua documentação foi destruída (deliberadamente ou não), seja porque ainda são obscuros
os laços mantidos com as elites que emergiram após a reconquista do território, por Fernando Magno. Mas uma coisa se torna evidente. Ao passo que na
região de Lafões, zona fundamental na expansão astur-leonesa das Beiras,
somente temos referências documentais a templos a partir de 1070 – apesar
de existirem testemunhos inequívocos de construções atribuíveis aos séculos
IX-X, senão mesmo algumas anteriores14 – a verdade é que para a bacia média
do Mondego, incluindo nela os vales dos afluentes Dão e Alva, vamos encontrar
testemunhos de cerca de trinta igrejas e mosteiros, ao longo de todo o século X.
O quase apagão diplomático associado à linhagem lafonense, na sua expressão
beirã, contrasta com a relativa abundancia de dados que o mosteiro de Lorvão
conservou a respeito das liberalidades a si concedidas por altos representantes
da estirpe coimbrã. A fixação de diplomas do cartório conventual, selecionados no Liber Testamentorum, deve-se provavelmente ao abade Eusébio (1116-20)
e foi continuada pelo seu sucessor, Daniel, ainda durante a década de 20 do
século XII15. Por razões já explicadas, tanto aí como nas ementas analísticas
que foram anexadas ao cartulário, houve uma nítida preocupação de valorizar
os momentos áureos da vida da instituição, nomeadamente “a conjuntura de
afirmação do mosteiro, como resultado da sua aproximação a Gonçalo Moniz”
(Gouveia, 2010: 3). Na verdade, deve-se a este magnate o período de maior protagonismo do condado de Coimbra, seja disputando o poder com o seu émulo
portucalense, o conde Gonçalo Mendes – neto de Diogo Fernandes e Onega –
seja afrontando o rei de Leon, Sancho I, a quem levou à morte por envenenamento. Estranhamente, nos “Anais de Lorvão” são silenciados factos e personagens relevantes para a região durante todo o primeiro quartel do século X,
merecendo particular destaque a ausência de qualquer alusão a Ordonho II, que

11

Cfr. Branco, 2008: 32-99. A existência de uma comunidade anterior ao século X é mais do que provável. O
lugar tem sido identificado como sede da “paróquia” sueva de Lurbine. Quanto ao friso ornamental, com um
pâmpano estilizado, enquadra-se numa corrente estilística própria da diocese de Coimbra, que situamos preferencialmente nos séculos VIII-IX (Real, 2014a: 25-29). Mas não é de descartar a possibilidade de corresponder a uma
reforma do edifício já nos princípios do século X, ou seja, contemporânea de uma presumível refundação patrocinada pela elite lafonense e de que o documento de 928 pode ser uma consequência.

12

A ser verdadeira esta hipótese (Estefânio, 2009: 211-213), tal mosteiro relacionar-se-á com o primitivo templo
do Barrocal. Uma observação direta da pedra ornamental, com inscrição, permitiu-nos situar a construção no ano de
971.A epígrafe foi descoberta por Hugo Baptista e salva por ação de Abel Estefânio. Junto à capela da Senhora do
Barrocal ainda se conserva uma sepultura antropomórfica. E o castelo forneceu importantes testemunhos da ocupação senhorial, a respeito dos quais remetemos para a publicação coordenada por Catarina Tente, neste volume.

13

Vd. torre reproduzida na Figura 5. Para mais detalhes sobre o castelo de Trancoso, vd. Barroca, 1990/91: 96;
2008/09: 209; Ferreira-Lobão, 2013.

14

Em estudo posterior, publicaremos a lista de templos já identificados na antiga Terra de Lafões, até aos inícios do
século XII: dez apenas por vestígios arqueológicos e dezoito por informação documental. A documentação conservada,
no entanto, restringe-se praticamente às três últimas décadas do século XI. Outra importante se terá perdido.

15

Cfr. Nascimento, 2008: 157, n.1.
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manteve grandes afinidades com a linhagem lafonense e, pela amostra documental do cartulário, não deixou de beneficiar o próprio mosteiro com doações e
confirmações régias (LT n.º 41 e 47, p. 467-477, 656-658 e 665-666). As menções
à monarquia saltam de Afonso Magno para Ramiro II, que ao chegar ao trono
de Leon soube captar as boas graças da estirpe guterreana, estreitando laços
com S. Rosendo e entregando ao mosteiro de Lorvão um templo às portas de
Coimbra (LT n.º1). Em face do exposto, é ainda de salientar o testemunho, fornecido pelo mesmo cartulário, sobre o crescente protagonismo que a nobreza condal conimbricense irá ter em direção ao fértil vale do Dão, a partir da segunda
metade do século X: Inderquina [Aires] Palla, Gonçalo Moniz, seu filho Mónio
Gonçalves e o genro, Oveco Garcia, estão entre os expoentes deste processo de
enriquecimento fundiário, o qual depois farão reverter, em parte, para o cenóbio
laurbanense (Veloso, 2009: 258-260). É de anotar, contudo, que para o mesmo
período há ainda rasto de descendentes da nobreza de Lafões, em herdades próximas do Alva e do Mondego (LT n.ºs 33, 48-50; PMH, DC n.º 100). Em 1105, um
documento referente à “uilla de comite” – hoje Oliveira do Conde – pode estar
ainda relacionado com tal estirpe (LP n.º 301). Também no século XII existem
indícios dela, por exemplo, em freguesias como Bodiosa, Couto de Cima ou S.
Cipriano, já no concelho de Viseu, mas fazendo fronteira com a Terra de Lafões
(DSV 18, 48, 49, 124, 125, etc.). E nas Inquirições do século XIII encontram-se,
igualmente, pistas no atual concelho de Vouzela.
Como complemento, justifica-se uma breve nota sobre a distribuição geográfica das sepulturas rupestres no meio campesino, face ao movimento de apropriação senhorial na Beira interior. Na região, este assunto tem sido tratado
monograficamente por vários autores como Jorge A. Marques (Viseu), Marina
A. Vieira (Alto Paiva), Sandra Lourenço (entre Dão e Alva) ou Catarina Tente
(encosta NW da Serra da Estrela). Iñaki M. Viso chamou a atenção para uma
“geografia del poder fragmentada”, numa leitura feita a partir das fortificações, povoados e sepulturas alto-medievais, entre o Douro e o Sistema Central.
Embora julguemos dever matizar, mesmo para os séculos VIII-IX, a sua afirmação de que “la distribución de estos núcleos no se adecua a la existencia de
una lógica geoestratégica” (Martin Viso, 2009: 119), é relevante o acento que
o autor coloca na “ausencia de una articulación centralizada y rígida del espacio de inhumación” (Martin Viso, 2009: 125). A reflexão mais profunda sobre
as dinâmicas de povoamento e as estruturas sociais na fronteira beirã deve-se a Catarina Tente (Tente, 2010, 2011, 2015). De então para cá, num processo
que temos vindo a acompanhar, tem-se adensado a convicção de que na área
de Lafões e no Vale do Dão, a fraca densidade de sepulturas abertas na rocha,
dispersas no meio rural, coincide com uma muito mais intensa implantação de

igrejas próprias e mosteiros. Ao contrário de outros territórios em que a documentação escasseia16, mas onde a cartografia de monumentos funerários é
relativamente disseminada, na região de Lafões observa-se um muito precoce
movimento senhorial, alimentado por uma elite que talvez tenha conseguido
resistir ao impacto da invasão islâmica e, posteriormente, se haja fortalecido
pela presença do príncipe Bermudo e da sua corte, constituída por próceres de
diversa origem. É assim explicável a maior concentração dos enterramentos em
redor de templos, circunstância que nos sugere um processo aglutinador mais
prematuro e um adiantado movimento de constituição da rede paroquial, que se
irá consolidar a partir dos finais do século XI17.
A organização económica e social do povoamento cristão do território entre
o Douro e o Mondego irá ser grandemente perturbado pelas conquistas de
Almançor. Entre 987 e 997, toda a Beira Interior ficou nas mãos do hajib do jovem
califa Hisham II. O chefe muçulmano teve apoio de nobres cristãos, como vem
testemunhado no relato da campanha sobre Compostela. Mas teve igualmente a
conivência oportunista de chefes locais, como aquele Ezerag de Condeixa, que
à pressa “fecit se mauro” e com a cumplicidade do novo chefe local, Farfon iben
Abdella, se fez acompanhar de 30 correligionários e se dirigiu ao mosteiro de
Lorvão, incendiando-o, apropriando-se de bens e vendendo cativos como escravos (LT n.º 71). Pensamos que, nos primeiros tempos, se seguiu um ambiente
de desordem generalizada, não tanto por direta responsabilidade do exército
invasor, mas devido a tumultos locais, que despoletou, e às arruaças que se lhes
seguiram. Vários testemunhos nos dão conta de um panorama de instabilidade,
com assaltos, incêndios, perseguições, apropriação abusiva de bens, etc. Um
caso bastante conhecido é o do mosteiro de Sever do Vouga, adquirido fraudulentamente por Froila Gonçalves, nobre cristão da linhagem conimbricense
que se aliou ao invasor e, colocando-se ao seu serviço, ascendeu à tenência de
Montemor-o-Velho. O verdadeiro patrono, Fernando Sandines, bisneto do conde
Gondesindo Eris, deve ter-se refugiado a norte do Douro, pois aí reaparece em
documentação da época (Mattoso, 1981: 133-134). Também estará relacionada
com as depredações que se seguiram à reconquista de Almançor, a notícia da
destruição de um mosteiro “perto de Sismiro” (hoje Decermilo, em Sátão) e que
16

Por debilidade da implantação senhorial, se bem que nalguns casos tenhamos de acautelar este raciocínio,
devido à perda de importantes arquivos, como os de S. Cristóvão de Lafões, S. Pedro das Águias, S. João de
Tarouca ou Sª Maria de Salzedas.

17

As grandes necrópoles existentes em pleno planalto beirão, como as de Forcadas e Tapada do Anjo (Fornos
de Algodres), S. Julião (Mangualde), Marialva (Marialva), Vascoveiro (Pinhel) ou Nave dos Mouros (Almeida) –
situadas em território coalhado de sepulturas isoladas ou em pequenos grupos (Marques, 2000, 187; Barroca,
2008/09:214), a maior parte deles possivelmente anteriores no tempo – poderão já corresponder ao período que
sucedeu à reconquista de Fernando Magno, quando o processo de paroquialização estava em crescendo.
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Frei Leão de São Tomás identifica com o sítio do Barrocal (Estefânio, 2009:
211-213). Escavações arqueológicas de Catarina Tente, no castelo sobranceiro à
igreja – a da epígrafe de 971 – identificaram uma camada de destruição e incêndio precisamente nesse período18, o que leva a crer na veracidade da tradição
registada pelas freiras do mosteiro vizinho de Ferreira de Aves e que é citada
igualmente por outras fontes (vd. localização na Figura 5). Na vertente nordeste
da Serra da Estrela, Catarina Tente identificou também “a ocorrência de grandes incêndios nos sítios do Penedo dos Mouros, da Soida e de São Gens”, os
quais estão datados do fim do século X (Tente, 2011: 35). As três aldeias não
mais vieram a ser reocupadas19. Os primeiros habitantes de Lorvão que se
haviam refugiado nos matos, ainda sofreram sevícias ao regressar às suas casas
(LT n.º71). No entanto, aos poucos, a situação foi-se normalizando. Os monges
que se haviam refugiado na “torre de Miranda”, em Penacova, regressaram ao
mosteiro (LT n.º37 e Real, 2013b: 94). O castelo do Barrocal foi reconstruído. A
apropriação de Sever foi revertida e o mosteiro de novo entregue, por direito, à
família patronal (LP n.º134). Também os netos de Ezerag de Condeixa foram
obrigados a devolver à comunidade de Lorvão as diversas villae e os moinhos
que seu avô havia recebido, abusivamente, do chefe muçulmano que instigou o
assalto ao mosteiro (LT n.º 71).
Sendo verdade que muitos dos desmandos se foram corrigindo e que a população cristã conseguiu recuperar vitalidade ainda durante o domínio muçulmano20, o certo é que a partir deste momento se dá uma profunda erosão social,
no seio das elites que pontificavam no território entre o Douro e Mondego, perdendo-se praticamente o rasto de algumas delas. Por exemplo, tem sido difícil
estabelecer se existe uma relação entre os patronos de S. Pedro de Lourosa no
século X e a entidade patronal do mosteiro no momento em que este passa para
a órbita da Sé de Coimbra. De facto, muita documentação se terá perdido, talvez logo nesses tempos conturbados, mas estamos ainda crentes que um estudo

mais detalhado das fontes existentes, inclusive para os séculos XII e XIII, nos
permita chegar a algum entendimento do que se passou.
Há outro fenómeno que tem também escapado às investigações sobre a
situação da fronteira durante este período e que merece um alerta. Trata-se do
território hoje compreendido na Beira Baixa e que, desde cedo albergou elites
cristãs – ou nunca deixou de as ter – as quais, pelo restabelecimento de contactos com o Norte, leonês primeiro e depois castelhano-leonês, facilitaram o cerco
a Viseu no tempo de Fernando Magno. Jorge Alarcão estudou o território em
causa, nos primórdios da nacionalidade, e deixa-nos a imagem de uma terra de
transição, meio adiada e de difícil apropriação. Por isso mesmo, considerou-a
“tomada sem guerra” (Alarcão, 2013). Todavia, nela floresceram algumas unidades de povoamento de existência multisecular e inquestionável relevância.

18

Ver descrição no texto, do presente volume, dedicado ao castelo do Barrocal.

19

Talvez possamos ver nisto o início do processo de recomposição territorial, que Catarina Tente tem apontado
para a época de Fernando Magno, com o nascimento de castelos de meia encosta, subordinados a um poder supralocal, à volta dos quais se instalam populações. No presente caso, a autora refere-se ao castelo de Celorico da
Beira. Ora, a eventual antecipação deste processo, em algumas décadas, implicaria o nascimento do castelo ainda
sob a autoridade islâmica, com o intuito de controlar o território e a decisão estratégica de concentrar alguma da
população insubmissa, que se encontrava dispersa.

20

A vida monástica regressou ao seu anterior dinamismo, não obstante ter sido afetada também pelo evoluir
dos acontecimentos. Foi o que sucedeu nas décadas de 20/30 do século XI, quando a pressão do reino leonês
se acentua sobre as “Beiras” e os castelos de Viseu, Lafões e Montemor-o-Velho foram palco da disputa entre
cristãos e muçulmanos. É neste contexto que se dá a fuga para o mosteiro de Leça, em 1026, do abade Tudeíldo
da Vacariça, “deixando atrás de si um prioste, Flórido, no uso do título de abade desde 1036” (Gouveia, 2017: 60).

Figura 10

Localização de alguns lugares com vestígios alto-medievais, na Beira Baixa (adaptado de cartografia de Jorge Alarcão).

DO IMPÉRIO AO REINO

324

325

Os avanços da arqueologia e da história da arte nas últimas décadas, para o
período alto-medieval, vieram a chamar a atenção para certos locais ocupados
nessa altura, como Idanha a Velha (palco de revolta muladí, presúria de Afonso
III e edifício basilical de classificação controversa, que tem concentrado o interesse de múltiplos autores), Centum Celas (restos da capela de S. Cornélio, escavada por Helena Frade, no interior da villa romana e próximo da célebre torre
palatina, no conc. de Belmonte) ou Capinha (templo importantíssimo para este
período, no concelho do Fundão) (Figura 10). A igreja de S. Pedro da Capinha fez
parte da diocese de Idanha e encontrava-se em ruina, mas com alçados medievais ainda bastante bem conservados. A sua área de implantação foi escavada
em anos recentes, por Constança Santos e Elisa Albuquerque, tendo fornecido
claros indícios de ocupação em época tardo-antiga e da reedificação do templo
entre os séculos IX-X. Existem cerâmicas deste período e, também, outras classificadas no século XI, assim como dois sarcófagos que, pelas “suas particularidades”, foram datados igualmente desta última centúria (Santos; Albuquerque,
2014: 102-105). Ora, tanto a ocupação senhorial da villa de Centum Celas, com
seu templo alto-medieval, como a qualidade arquitetónica da igreja da Capinha
e as suas cuidadas arcas funerárias, pressupõem a existência de uma certa
nobreza radicada em terras na proximidade do rio Tejo. Na Capinha, é certo,
as cerâmicas encontradas apresentam maior paralelismo com produções congéneres encontradas em Granada ou Toledo, afastando-se, assim, das que aparecem em redor de Coimbra e em outras zonas do centro do país. Estamos, por
isso, perante um contexto claramente moçárabe. Todavia, a desintegração política do califado (1016-1023) e os problemas que depois teve de enfrentar a taifa
de Badajoz (mais concentrada nas disputas com Sevilha), devem ter propiciado
a aproximação ao reino de Leon de algumas elites radicadas na região, inclusive
na atual Beira Baixa. A corte leonesa andava já comprometida com a conquista
de Viseu durante o reinado de Afonso V (1008-1028). É, pois, natural que este
monarca tenha procurado o diálogo com a nobreza cristã da Marca Inferior,
para estabelecer testas de ponte que facilitassem os seus desígnios de expansão
para sul. E uma prova disso vamos encontrá-la em Vilar Maior, zona que, até ao
momento, pouco tem sido falada no âmbito da Reconquista. Numa visita a esta
localidade, há quase dez anos, deparamo-nos com um notável ajimez epigrafado,
meio esquecido e ao ar livre, junto a um edifício público. Coube ao Museu do

Sabugal chamar a atenção para esta peça (Figura 11b)21. A leitura da inscrição
levanta alguns problemas, mas a tipologia das letras é seguramente alto-medieval (Figura 11a). Para além do mais, contem gravada a data de 1056. Poder-se-ia
pensar numa contagem pela Era de Cristo ou “A(nnu)s [Incarnatione]”. Mas deve
colocar-se de lado esta hipótese, não só porque é inteiramente precoce tal opção
em epigrafia, mas também porque o termo deveria estar declinado no dativo
(Anno). A existência de um S encostado ao A confirma a impossibilidade se tratar do cálculo pelo Ano da Encarnação. Assim, estamos perante uma data calculada pela Era de César, o que dá o ano de 1018. Seguem-se, provavelmente, duas
palavras abreviadas em simultâneo, usando letras geminadas e inclusas, conforme abaixo explicamos. A ser correta esta interpretação, teremos a data absoluta de 5 de Novembro de 1018. Quanto à palavra inicial, atendendo ao contexto,
surgem em nosso entender duas possibilidades: “A[edificatu]s”, de “aedificatus
est templum”; ou “A[lfonsu]s”. Estamos mais inclinados para a segunda opção,
com o S quase secante à perna esquerda do A, sendo essa a fórmula usada na
chancelaria da corte de Afonso V, para escrever o nome do monarca (Figura 11c).
A leitura que fazemos do conjunto da inscrição é a seguinte: “A[lfonsu]s . T. L.VI
NoN[ae] . NoV[em]B[ris] . OS[orius] . TEL[i]Z”22 .

21

Em troca de correspondência com Marcos Osório, este investigador teve a amabilidade de nos enviar excelentes fotografias da peça, que agradecemos. Entretanto, viemos a conhecer uma tentativa de leitura da epígrafe por
Paulo Pernadas, na revista “Sabucale”, n.º9, e a publicação do mesmo ajimez numa tese de mestrado apresentada
na FLUP, em 2011, por Maria Virgínia Magro. Paulo Almeida Fernandes também se refere a esta peça na sua já citada
dissertação de doutoramento (Fernandes, 2017: 259-260). Em trabalho posterior, contamos voltar mais detalhadamente a este assunto e ao que se tem escrito sobre a peça. Para contextualização da mesma, acrescentamos apenas
a existência de uma pia batismal presumivelmente coeva, na igreja de Sª Mª do Castelo (Figura 11d), e também de
sepulturas abertas na rocha, nas imediações de Vilar Maior.

22 O sinal de abreviação das duas últimas palavras é feito por travessão superior comum, mas as duas partes
encontram-se separadas, entre si, por um ponto. As divisões entre numerais ou palavras são aqui, regra geral, assinaladas através de pontos abertos nos extremos dos carateres.
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Figura 11

a e b - Ajimez e Vilar Maior; c - Monograma de Afonso V de Leon; d - pia batismal
de Sª. Mª. do Castelo, em Vilar Maior (fotografia por amabilidade de Marcos Osório).

Há mais alguns motivos para atribuir este ajimez ao tempo de Afonso V de
Leon, bem como para justificar a presença do nome do monarca, a abrir a legenda
comemorativa do desaparecido templo de Vilar Maior. Na verdade, o biénio de
1017-1018 foi particularmente auspicioso para Afonso V. Os normandos haviam
sido finalmente derrotados e o rei conseguira libertar-se de alguns inimigos, o que
o fez sentir mais fortalecido no poder. O trono esteve em perigo desde o assassinato do seu tutor, o conde Mendo Gonçalves. Porém, de um momento para o
outro, o jovem rei viu esconjurados os principais perigos externos, com a morte
do conde Castela, Sancho Garcia, e a decapitação do califa Sulaymãn pelos berberes Hammudíes. Em 1018 estala a revolta dos habitantes de Córdova contra a
nova dinastia hammudí, entrando o califado no seu estertor final. O rei Afonso
V e seus conselheiros terão sabido aproveitar a situação e, desde logo, parecem
ter iniciado uma vasta operação de cerco a Viseu, a mais forte praça da Marca
Inferior. Para esse efeito, devem ter logrado colocar gente de sua confiança numa
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zona então militarmente desprotegida, a planura do Alto Côa23. A decadência
da Idanha califal falicitava os seus desígnios. Vilar Maior, estrategicamente bem
situada, a leste da Serra da Estrela e protegida pelas serras da Malcata e da Gata
(Figura 10), serviria assim para isolar Viseu pelo lado sudeste, permitindo tornear
o forte sistema defensivo que esta cidade dispunha a sul de Lamego e no vale do
Côa (cfr. Figura 5). O fragmento de ajimez encontrado em Jarmelo, do ponto de
vista tipológico com arcos bastante cerrados, poderá situar-se também no século
XI, revelando um fortalecimento deliberado da presença cristã naquele enclave
(cfr. Ramos, 2014: 67-69, onde, todavia, se considera esta peça entre os séculos
IX-X). Vemos nisto uma antecipação ao plano seguido por Fernando Magno, o
que permite compreender melhor, agora, as razões porque este último terá decidido iniciar por Seia (1055), o assalto final a Viseu.
Resta saber quem seria esse magnata a que alude a epígrafe do ajimez. Não
resta dúvida de que o templo de Vilar Maior foi construído por iniciativa de um
prócere galaico-leonês, destacado para esta zona de fronteira. Em nossa opinião, poderá ter sido Osorio Teles, neto de Alvito Lucides e Múnia, que no século
X eram senhores no vale médio do Mondego. Tem lógica a tentativa de sobrevivência, nesta zona de fronteira e pronto a servir o rei leonês, de um descendente
da melhor nobreza regional (linhagens de Vimara Peres, Afonso Betotes e Diogo
Fernandes). Isto dá-se num momento em que a estirpe lafonense, tal como outras,
estava a sofrer grande pressão na sequência da reconquista islâmica das Beiras.
Seu pai, Telo Alvites, está documentado ente 959-985, pelo que em 1018 Osorio
Teles teria já alcançado plena maturidade. Na documentação portuguesa ele só
começa a figurar em 1043 e reaparece ao longo de mais trinta anos (Mattoso,
1981: 111). Nesta altura, vemo-lo já ligado a Guimarães e ao Vale do Lima, o que
se poderá também compreender face à evolução dos acontecimentos a sul, após
o desastre que vitimou o monarca, no cerco a Viseu.
A reconquista das Beiras por Almançor, como vimos, veio a desestabilizar
completamente os territórios entre Douro e Mondego. Esta situação e o próprio
evoluir da sociedade galaico-leonesa tiveram profundas consequências na geografia e na titularidade do poder. Com Gonçalo Mendes, a estirpe portucalense
tentou, ainda antes, unir sob um único comando os condados de Portucale e
Colimbria. Mas Gonçalo parece ter sido morto na defesa do território, contra
Almançor, e o condado entra em crise. Os senhores de Coimbra, por sua vez,
viram mais tarde o seu futuro comprometido, com a “traição” de que foram acusados, por se aliarem ao invasor. E a própria descendência de Ero Fernandes,
23 O rei Afonso V tinha apoios de confiança entre a nobreza portucalense, a começar pelo seu tutor, o próprio
conde Mendo Gonçalves – assassinado em 1008 – e o seu fiel amigo, Sarracino Arias.
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com uma existência tradicionalmente mais pacífica entre Santa Maria e o Baixo
Vouga, também acabou por ser afetada e emigrar temporariamente para o Norte.
Toda esta situação vai originar grandes transformações na composição das elites beirãs. Tais mudanças ir-se-ão acentuar, ainda mais, após a fusão do trono
castelhano-leonês por Fernando Magno, apoiado por nova gente, uma vinda do
exterior, outra de origem regional e ansiosa por se aproximar do poder. Nesta
última, há que distinguir entre ramos secundários da velha nobreza condal e os
descendentes de uma certa elite local, de origem moçárabe.

Quadro 2

Árvore genealógica de Cide David, fundador do mosteiro de Vouzela.

Assim, vamos encontrar uma multiplicidade de situações. Pode ser que Cide
David, o fundador do mosteiro de Vouzela (1083), faça parte dessa elite moçárabe, que foi ganhando preponderância sob o domínio islâmico (Quadro 2)24 . A
ele se deve também a criação da Casa da Cavalaria, que congregava o corpo
24

Trata-se de uma versão preliminar, pois continuamos a estudar a Terra de Lafões. Agradecemos a Daniel Melo,
investigador da C. M. de Vouzela, a informação suplementar sobre uma tia materna de Cide David, Unisco Aires, c.c.
Soeiro Pais, da família patronal do mosteiro de Grijó (não consta da árvore genealógica).
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especializado de cavaleiros-vilãos de Vouzela25. O topónimo local “Bandavises”,
tanto pode derivar dele ou de seus irmãos (filhos de Dom David), não sendo
impossível que pertençam à linhagem de Gundemiro iben Daudi, um contemporâneo do abade Primo, de Lorvão.Todavia, a ligação de Gundemiro à estirpe
vouzelense está por comprovar. O “dux” conimbricense, Sesnando David, será
porventura o melhor exemplo da capacidade de progressão social e política destas elites regionais. Outro rico magnate, com forte presença entre Coimbra e
Lafões, é João Gosendes (Ventura, 1985). Segundo J. Mattoso, poderá descender de Gondesendo Eris26, membro da nobreza condal do século X, a qual, apesar de espoliada durante a ocupação islâmica, teria conseguido recuperar parte
de seus bens. Já vimos também como alguma descendência de Diogo Fernandes
e Onega mantinha património entre Lafões e Viseu.
Ao mesmo tempo, verifica-se o reaparecimento de antigas linhagens, vindas
do Norte, através de ramos secundários que souberam aproveitar a viragem política iniciada com Fernando Magno, apoiando-o na reconquista das Beiras e ocupando lugares na administração, deixados vagos pela queda da antiga nobreza
condal. É o caso dos de Baião, a cuja linhagem pertenceu Gosendo Araldes, que
foi “vigário” régio em Portucale. Seu pai, Arualdo Gondesendes, com ascendência em Ero Fernandes, havia-se cedo deslocado para norte do Douro, o que “terá
permitido que se mantivesse à margem das lutas fratricidas dos seus primos da
zona do Vouga e, ao mesmo tempo, escapasse aos efeitos da reconquista muçulmana” (Ferreira, 2016: 191). A sua expansão, a sul do Douro, começa por terras de
Arouca, Paiva e Armamar (Pizarro, 1999: v.1, 284). E, numa fase posterior, chegam seus descendentes a receber tenências em Lamego, Viseu, Numão, Moreira
de Rei, Trancoso, Gulfar etc. No entanto, há que referir que o outro ramo, aquele
que esteve na origem dos senhores de Marnel, readquiriu novo protagonismo
regional, chegando a obter a tenência de Lafões, por exemplo com Gonçalo Eris.
Um percurso paralelo aos primeiros terá sido trilhado pelos de Ribadouro. Esta
família de infanções com amplos interesses das montanhas do Vouga ao vale do
Varosa e, mesmo, para lá da margem direita do Távora, conhece a sua expansão
meridional, em grande medida, devido à ação de Egas Moniz, o “Aio” (Pizarro,
v1, 450). A área de influência desta linhagem centrava-se nos vales do Sousa
e Tâmega, a norte do Douro, e foi-se consolidando em redor de outros tantos
25

A topografia atual de Vouzela deixa ainda bem explícita a separação física que existiu entre as terras do
Mosteiro e as da Cavalaria, separadas pela via e ponte sobre o rio Zela.

26 Leontina Ventura pensa que deve antes descender de Gondesendo Peres, na sua opinião um terratenente
com maior implantação local (Ventura, 1985: 41). Todavia, A. de Almeida Fernandes liga João Gosendes igualmente a Ero Fernandes, através do ramo da estirpe de Marnel, pela circunstância da esposa de Soeiro Fromarigues o
considerar seu tio materno (Fernandes, 2007: 96).
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afluentes da margem sul, os mencionados Távora e Varosa. Era, pois, uma
estirpe entranhadamente portucalense, da qual, o pai do “Aio”, Mónio Viegas,
ascendera a maiorino do conde D. Henrique. É de referir, porém, que um presumível ramo colateral, na geração anterior, terá ensaiado a expansão da sua
influência bastante mais a sul. Foi através do casamento de Martim Moniz com
a filha de alvazir D. Sesnando, que a estirpe descendente de Fromarico Moniz
se guindou a uma posição invejável junto do governo do condado colimbriense
(Mattoso, 1982: 60). Já em plena monarquia, vários ramos descendentes dos
de Ribadouro (Lumiares, Barbosas), irão ocupar diversas tenências, em Arouca,
Lamego, Tarouca, Lafões, Trancoso, etc. Esta distribuição de tenências, como
também no caso citado dos de Baião, é um fenómeno já tardio, que se desenvolve sobretudo a partir da 2ª metade do século XII, acompanhando a evolução
do sistema de linhagens e de estrutura de parentesco (Mattoso, 1982: 104-114), a
par das profundas alterações políticas geradas pela crise do reino, no início da
centúria imediata27.
A zona oriental da Beira Alta merece uma atenção especial, pois nunca chegou a fazer parte do condado de Coimbra após a reconquista de Fernando Magno
e, quando se dá a formação da nacionalidade, continuava a ser um território sob
domínio de Leão e Castela. O conde D. Henrique, quando recebeu o governo
do Condado Portucalense – e sobretudo após a morte do sogro, o rei Afonso
VI – concentrou a sua estratégia expansionista em dois pontos que, curiosamente, traziam à memória a sedição autonomista de Bermudo Ordonhes, no
século IX-X: Astorga e Viseu. É possível que considerasse tais territórios, em
particular a Beira interior, como um prolongamento natural das ambições autonómicas do condado, indispensável para a sua defesa e consolidação. Todavia,
todas as terras situadas a leste do Távora continuavam fora da respetiva jurisdição. O passo para a sua integração na órbita portuguesa dar-se-á apenas no
tempo de D. Afonso Henriques e graças à ação de uma outra grande família de
infanções, que o Livro Velho de Linhagens considerava entre as cinco “linhagens
dos bons homens filhos d´algo de Portugal”: a dos Bragançãos. Ela dominava
um amplo território que se estendia desde Chaves a Bragança, e que se foi alargando à “terra” de Aliste, até Zamora. A sua origem “radica nos caudilhos locais
que asseguraram durante largo período da reconquista, pelo menos na transição dos séculos X para XI, o governo desta região promovendo a sua defesa e
povoamento” (Costa, 2016: 60). A ascensão social desta família ficou também
a dever-se a uma aproximação à corte leonesa e, posteriormente, à do primeiro
rei português. Fernão Mendes I casará com uma filha ilegítima de Afonso VI,

cujo nome se desconhece, ficando por essa via “em pé de igualdade com o conde
D. Henrique” (Pizarro, 2007: 853). Próximo do rei, acompanhou-o inclusive na
conquista de Toledo, altura em que interrompeu temporariamente a tenência de
Chaves. Não é conhecida a sua trajetória durante o resto do reinado de Afonso
VI, mas, após a morte deste, os problemas surgidos com a sucessão do trono
devê-lo-ão ter aproximado do conde D. Henrique. Estará junto a ele em Astorga
quando, em 1112, ele faleceu. Seu neto, Fernão Mendes II, interessou-se particularmente pelo reforço do domínio senhorial da estirpe em Riba Côa, cabendo-lhe
também um papel decisivo para a integração, em território português, de toda a
região que os Bragançãos senhoreavam em Trás-os- Montes e a sul do rio Douro.
A concessão do foral de Numão, em 1130, prova que ele também se começava a
sentir senhor, de pleno direito, em terras situadas a sul do Douro. Tendo enviuvado, aparece agora casado com a irmã do rei português, uma aliança matrimonial que favorecia os interesses de D. Afonso Henriques para segurar a fronteira
com o reino de Leão, através de alguém poderoso e conhecedor do ambiente de
ambas as cortes. Esta proximidade com a estirpe bragançã terá levado, inclusive, à “entrega da estratégica tenência de Seia, pelo menos em 1132, a Rui
Mendes”, um irmão de Fernão Mendes II (Pizarro, 2007: 854-856), e à provável
nomeação deste último para as funções de alferes régio, por ocasião das conquistas de Santarém e Lisboa (Mattoso, 1982: 66). O historiador A. de Almeida
Fernandes anota a expansão da linhagem “até ao Távora inferior e alturas de
Pinhel-Trancoso” (Fernandes, 1960: 89 e mapa), atribuindo-a ao aproveitamento da “fraqueza extrema do povoamento local subsistente”. Está longe de ser
verdadeira esta asserção, pois, como vimos, a realidade era então bem diversa.
Em nosso entender, tratava-se antes de um território com uma manifesta unidade e que, desde cedo, se tornou estrategicamente essencial para as relações
entre quem detinha o poder em Leon e em Viseu. Na verdade, desde o século X,
esta região aparece perfeitamente estruturada, através dos seus “castelos... cum
alias penelas et populaturas... et monasteria”. Assim o demonstra o testamento de
Flamula Rodrigues, neta de Diogo Fernandes e Onega, no ano de 960 (PMH-DC,
n.º 81). Todavia, vinte anos decorridos, a região foi profundamente afetada pela
evolução política do reino de Leão. Este entrou em profunda crise, a qual se prolongará até quase 1050, altura em que Fernando Magno consegue pacificar o
reino, resultante agora da união com o condado de Castela. À guerra civil dos
finais do século X, havia de adicionar-se a perda temporária, para os muçulmanos, de uma parte dos territórios reconquistados, nos quais se incluía a Beira
interior. Esta desgraçada convergência de fatores veio a originar grande instabilidade na região beirã, com enormes consequências no plano administrativo
e social. A ela somou-se ainda a conjuntura, não menos instável, decorrente da

27 Neste processo irão ainda ter algum protagonismo certas linhagens secundárias, parte delas bastardas, como
os Alvarenga, Bezerra, Cambra, Ferreirim, Fonseca, Melo, Rebotim, etc. (cfr. Pizarro, 1999).
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recuperação cristã das terras ultimamente perdidas entre o Douro e o Mondego.
Daí a repentina mudança de protagonistas, uns diretamente relacionados com
as lideranças de ambos os campos, que se sucederam no terreno, outros representados por gente desejosa de ascensão social e poder económico, que, com
essa expectativa, aderiu ao processo de reconquista e povoamento. Foi o caso
das famílias de barones et infanzones já acima referidas.
Em nosso entender, os Bragançãos terão procurado controlar as terras
outrora atribuídas – presumivelmente em comisso – a Rodrigo Tedonis e que,
tal como depois com Almançor, se tornou essencial para a defesa de Viseu.
Não será despiciendo pensar que o avanço dos senhores de Bragança, para sul,
tenha resultado de um incentivo inicial do próprio D. Afonso Henriques. Mas
é o rei que, a partir dos anos cinquenta, começa a liderar as ações de povoamento na fronteira beirã. Apesar de formalmente se invocar o consentimento
de Fernão Mendes II para a concessão do foral de Freixo de Espada à Cinta, a
impressiva sucessão de cartas de foro atribuídas pelo rei, entre 1155 e 1169 –
Trancoso, Marialva, Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Moreira de Rei, Trevões
e Mós – leva a pensar que terá originado desconforto ao Braganção, já em fim de
vida. Em nossa opinião, poderá ter sido este motivo por que, Mendo Fernandes,
após ter herdado do pai o cargo de alferes-mor de Afonso Henriques, se foi apresentar por volta de 1157 a Fernando II, de Leão e Castela, para o qual passou a
desempenhar idênticas funções (Gomes, 1993: 1173).
A “situação de guerra endémica” que então se vivia nas zonas de fronteira, deu
origem a uma nova realidade social, estimulada pela própria realeza. Trata-se
do desenvolvimento da cavalaria-vilã, havendo nesta, porém, que distinguir
dois grupos: aqueles que, colaborando no repovoamento, se foram constituindo
em homens-bons dos concelhos28 e cuja obrigação militar se limitava a responder à convocatória geral de “ir ao exército do rei”; e os membros das chamadas
“cavalarias”, que tinham “a obrigação suplementar de combater no exército régio
como contrapartida de concessão pessoal de um préstamo”, préstamo esse que,
com o tempo, se foi tornando hereditário (Mattoso, 2009: 375).
O povoamento e a defesa da cidade de Coimbra dos ataques muçulmanos,
assim como da fronteira da Serra da Estrela e região de Viseu, trouxeram também para estas paragens uma série combatentes e colonos estrangeiros. De
quando em vez, aparecem elementos com nomes de origem navarra (Énego,
Fortis, Fortunius) / asturiana (Anaia), etc., fruto de relações cortesãs com outras
áreas peninsulares. Mas este processo de renovação das elites territoriais irá

sobretudo caracterizar-se, desde o governo do conde D. Henrique, por uma
maior presença de dignitários de origem francesa (Arnaldo, Artaldo, Erbraldo,
Tibaldo, etc.), que vão ocupando cargos administrativos e constituindo património na região. É bem conhecido o caso da família Rabaldes, que se irá implantar
preferencialmente na zona de Lafões (Ventura, 2003). Alguns anos mais tarde,
com D. Teresa, será a vez da alta nobreza galega, personificada no domínio temporário da fronteira das Beiras por Bermudo e Fernão Peres de Trava.
Bermudo Peres de Trava e um outro Fernão Peres, de Soverosa (também
conhecido por Fernão Peres “Cativo”), chegaram a assumir a tenência de Viseu.
Mas segundo A. de Almeida Fernandes, pelo menos até ao governo do conde
D. Henrique, “em Viseu nunca se nos revela nobreza alguma, senão pessoas de
condição comum muito evoluída (e que no estrato superior até poderia ombrear
com o inferior da aristocracia)”. Mesmo nas Inquirições de 1258, no que concerne a propriedades e senhorios, “na ‘terra’ de Viseu são raríssimos os casos
de nobreza, tendo toda a relevância os cavaleiros vilãos (tão abundantemente
representados no inquérito viseense de 1127...) [e] na ‘terra’ de Lafões temos
exatamente o contrário: raríssimos os casos de cavaleiros vilãos com a maior
relevância para cavaleiros fidalgos (honras dos mesmos)” (Fernandes, 2007:
196, nota 381).
A empresa da reconquista e a necessidade sentida por Afonso Henriques de
se libertar da pressão exercida pela nobreza nortenha, fazem com que ele decida
estabelecer-se em Coimbra. Entretanto, o perigo almorávida e o propósito de
reforçar o povoamento do interior e segurar a fronteira meridional, levam-no
a constituir uma cintura defensiva mais sólida, para proteger Coimbra e Viseu.
Para o efeito, recorrerá aos Crúzios, aos Cistercienses e às Ordens Militares,
mas dará também continuidade à política de seus antecessores, no sentido de
criar um anel protetor de base concelhia, reforçado pelo comprometimento de
cavaleiros-vilãos na defesa da sua terra ou na resposta ao apelo para integrar
a hoste do rei (Figura 12). A propósito do movimento concelhio beirão, José
Augusto Pizarro assinala que “esta política régia de concessão de forais, iniciada por D. Afonso Henriques e vigorosamente mantida por Sancho I, e ainda
um pouco continuada por D. Afonso II, para além de fortalecer o povoamento e
a defesa do território mais próximo da raia, acabava também por criar entraves
ao alastramento do senhorialismo na região da Beira, promovendo o desenvolvimento de uma apertada malha concelhia, beneficiada por privilégios adequados a uma situação de guerra permanente, sobretudo ao nível da cavalaria-vilã.
Também se poderá acrescentar que, enquanto o poder concelhio foi vigoroso e,
sobretudo, sustentado por um poder central organizado e seguro, tal como já se
começa a pressentir com D. Sancho I, e se encontra com veemência no reinado

28

Sobre o processo de formação destes concelhos veja-se, segundo José Mattoso, o exemplo da comunidade
beirã de Alfaiates (1987a: 35-48) e o sub-capítulo sobre “Os concelhos de fronteira”, em a Identificação de um país
(Mattoso, 1985: vol. 1, 341-342).
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de Afonso II, não haveria grandes hipóteses para que a senhorialização alastrasse de uma forma desmesurada num território com estas características de
organização social. Problema que, pelo contrário, ia ganhando no Entre Douroe-Minho uma dimensão inquietadora para o poder régio, a justificar a realização, em 1220, das primeiras Inquirições Gerais” (Pizarro, 2007: 869).
Todavia, a situação regional não era inteiramente homogénea, havendo casos
bem particulares, onde as transformações seguiram um ritmo diferente. A evolução social na zona de fronteira foi explicitamente analisada por José Mattoso,
para os concelhos de Arganil (1114) e Seia (1136), ambos situados na vertente
norte e ocidental da Serra da Estrela (Mattoso, 1978 e 1987b). Aqui vivia-se num
clima de permanente disponibilidade de mobilização para a guerra, circunstância que se reflete no articulado dos respetivos forais. No entanto, tendo em conta
a falta de documentação local para a segunda metade do século XI, “parece que
os esforços organizadores dos cristãos se concentram sobretudo mais a norte,
na Beira Alta, na zona do Paiva, em torno de Arouca, à volta de Viseu, em Aguiar
da Beira, em Sátão, em Mangualde”.

Figura 12

Cintura defensiva do condado e reino de Portugal, antes da conquista de Lisboa: terras confirmadas
a Cavaleiros Vilãos ou entregues às primeiras Ordens Militares: T - Templários; SS - Santo Sepulcro.
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Pode-se admitir, inclusive, que nessa região “estes anos correspondessem
a um breve período de criação de propriedades livres, sem qualquer interferência do poder”. Entretanto, a partir talvez da segunda década do século XII,
assiste-se mais a sul ao desenvolvimento de vários senhorios eclesiásticos, os
quais “juntamente com os dos leigos vêm a formar um conjunto onde predomina
o poder senhorial e onde, portanto não resta muito lugar para a autonomia concelhia ou o exercício direto da autoridade régia”. Assim, conclui o autor, “a paisagem do poder local é aqui, portanto, muito diferente da de outras regiões da
Beira ou mais a sul, onde as instituições municipais garantem a independência
política e administrativa sob o controle de magistrados não nobres” (Mattoso,
1978: 145-148). Parece ter razão o autor, no retrato que faz das faldas da Serra
da Estrela, entre 1064 e 1147, como uma zona de fronteira mais rude e que favoreceu “a criação de núcleos de habitantes quase independentes, até certo ponto
meio esquecidos dos soberanos e dos potentados da corte” (Mattoso, 1978:
143). Entretanto, muitos anos se passaram desde que veio a lume este inovador estudo sobre o foral concedido a Arganil, pelo bispo de Coimbra. À luz do
que hoje nos começa a apresentar a arqueologia alto-medieval e na sequência
de investigações que estamos a desenvolver sobre a fronteira beirã, parece-nos
ser ainda mais complexa a explicação para as caraterísticas peculiares do reordenamento da vertente serrana que domina o vale do Mondego. Como acima
referimos, existem evidências arqueológicas de ter havido nos finais do século
X o abandono forçado das populações da montanha e da beira-serra, eventualmente resistentes à ocupação islâmica e que viram as suas aldeias incendiadas.
O desaparecimento de comunidades de homens livres e o seu provável acantonamento (forçado), junto de castelos “senhoriais” de fundação provavelmente
recente e na dependência de uma autoridade superior, como Seia, Celorico, etc.,
terão dado margem para que a zona viesse a ser dominada por outras forças,
que não comunidades embrionárias de cavaleiros-vilãos. Por outro lado, esta
terá sido também uma zona de precoce criação de senhorios eclesiásticos, pelo
menos desde o século X. Assim o provam a atuação de Alvito Lucides e seus
descendentes na bacia do Alva e a, mais que provável, relação desta linhagem
com a basílica de S. Pedro de Lourosa. Também o eremitério de S. Romão de
Seia pode ser incluído nesse processo, de implantação de comunidades religiosas nas vertentes norte e oeste da Serra da Estrela, não se sabendo, porém,
com que origem. E não terá sido por acaso, o interesse demonstrado pela Sé de
Coimbra quanto ao domínio eclesiástico do vale superior do Mondego. Aliás, tal
manifesta-se até na disputa com a diocese de Viseu, aproveitando-se a mitra
coimbrã, nos primeiros anos do século XII, do movimento aglutinador que se
sucedeu às diretivas do concílio de Burgos (1080) e à implantação da reforma
gregoriana. No mesmo sentido deve ser entendida a expansão senhorial que aí

se concretiza, por parte do recém-criado mosteiro de Santa Cruz de Coimbra,
o qual, entre outros benefícios, se veio a tornar patrono da comunidade de S.
Romão de Seia.
Tudo isto irá provocar o desenvolvimento de um quadro dominial bastante
diversificado e que veio a transformar, por completo, o território das Beiras.
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RESUMO
As ruínas romanas da Raposeira localizam-se na Quinta da Raposeira, em
Mangualde (Viseu) e foram colocadas a descoberto pelas escavações, aí realizadas pela Dr.ª Clara Portas, a partir de 1985 até 1997. Este sítio viria a ser objeto
de um projeto de requalificação e valorização patrimonial, promovido pelo
Município de Mangualde e executado pela empresa Arqueohoje, com vista a dignificar, bem como promover este espaço, o que permitiu avançar com uma nova
interpretação deste sítio, podendo tratar-se de uma mansio ou mutatio, construída nos inícios do século I d.C., partindo da análise do conjunto arquitetónico
e da proximidade da confluência de duas estradas imperiais.

O presente espaço, designado por “Citânia da Raposeira” desde o ano de
1889, aquando das primeiras sondagens arqueológicas desenvolvidas por José
Alberto Osório de Castro, com o apoio da Sociedade Martins Sarmento, compreende uma área de terrenos com cerca de 1 km de extensão, partindo do sopé do
Monte da Senhora do Castelo até à Ribeira da Lavandeira, passando pela Fonte
do Púcaro, Campas, Quinta do Prazo, Tojal d’Anta e Quinta de Albuquerque,
cujo sítio arqueológico da Raposeira apenas determina uma parte desta ocupação de época romana. Esta primeira intervenção foi precipitadamente interrompida, ficando-se a desconhecer com exatidão o sítio das suas escavações, tendo
sido votado ao esquecimento.
Os trabalhos de escavação foram então retomados em 1985, prosseguindo
até 1997 (12 campanhas), sob a direção da Dr.ª Clara Portas, permitindo colocar a descoberto todo um complexo de estruturas arquitetónicas interpretado
(Figura 1), à data, como uma villa ou vicus, de cronologia balizada entre o séc. I e
o séc. V d.C.
Não obstante este esforço de trazer até nós a memória de uma ocupação dos
tempos idos, o facto é que, no decorrer desta intervenção, o sítio afigurou-se bastante danificado e destruído, consequência de mais de mil anos de ações antrópicas de remoção e reaproveitamento dos elementos pétreos, e ainda de trabalhos
agrícolas realizados até recentemente. Assim, as estruturas que se mantiveram
preservadas são sobretudo os alicerces das edificações aí existentes.
Certo é que o abandono das ruínas, após as últimas escavações arqueológicas, motivou ainda a sua contínua degradação provocada pelos agentes climáticos, bem como a propagação de vegetação rasteira, que determinou o desmoronamento paulatino de algumas das suas estruturas.
Perante este cenário, em 2012, o Município de Mangualde avançou com um
projeto de requalificação e valorização patrimonial, com financiamentos no
âmbito do programa PRODER. Era, pois, objetivo do Município a recuperação
de um património esquecido, devolvendo-o à sua população como testemunho
da sua identidade e visando o seu enriquecimento cultural e social, apostando
também na demarcação do seu território no turismo cultural.
Neste âmbito, a intervenção de requalificação e valorização, desenvolvida
pela Arqueohoje, entre o final do ano de 2012 e no decorrer de 2013, contemplou um conjunto de ações de conservação e restauro das estruturas existentes,
bem como a divulgação e dinamização do sítio proporcionando ao visitante uma
visão do modus vivendi das gentes que no passado ocuparam este espaço, cujo
legado resulta num património riquíssimo.
Primeiramente, a abordagem para a recuperação e salvaguarda determinou a execução de intervenções arqueológicas pontuais nas áreas contíguas às

ABSTRACT
The roman ruins of Raposeira are located in Quinta da Raposeira, Mangualde
(Viseu), and were discovered by the excavations of Dr.ª Clara Portas, between
1985 and 1997. This place would be subject of a requalification and patrimonial
appreciation promoted by Mangualde county and performed by Arqueohoje
aiming to dignify as well to promote this place, which allowed to present a new
interpretation about it as a mansio or mutatio, built at the beginning of the 1st
century AC, based on the architectural analysis and the proximity of the confluence of two imperial roads.
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estruturas a restaurar e nunca escavadas, o que permitiu completar alguns dos
dados adquiridos nas escavações antecedentes. Efetivamente, os resultados
obtidos nesta intervenção pautaram-se com a deteção de novos alicerces e valas
de fundação, o que possibilitou o traçado e delimitação do edificado e seus compartimentos. Estes novos dados determinaram as opções tomadas nas ações de
conservação e restauro implementadas.
Os trabalhos de restauro foram, pois, concretizados de acordo com as técnicas construtivas dos aparelhos originais, tendo em conta os critérios de estabilidade, legibilidade e reversibilidade. Com o recurso dos elementos pétreos
graníticos disponíveis no local, procedeu-se às reintegrações de lacunas e alteamentos das estruturas originais, não se ultrapassando a cota máxima das que
se encontravam em melhor estado de conservação, bem como o reposicionamento e fixação dos elementos pétreos soltos e em risco de desmoronamento.
Para a execução destes trabalhos foi fundamental o desmonte do muro do
caminho público que se prolonga a oeste da estação arqueológica, não só para
a melhor compreensão da articulação de algumas das estruturas murárias
romanas como para a aquisição de elementos pétreos a usar nos trabalhos de
alteamento e preenchimento de lacunas. Efetivamente, no desmonte do referido
muro, foi possível observar que a maioria dos blocos de pedra granítica usados
na sua edificação, muito provavelmente provieram dos muros romanos. Não
obstante a presença destes elementos, foram recolhidos ainda alguns elementos arquitetónicos pertencentes a vãos de porta (soleiras), como também alguns
fragmentos de mós manuais e ainda alguns fragmentos de cerâmica de construção (tegulae e imbrex) que preenchiam os interstícios.
Uma vez que as estruturas se encontravam preservadas ao nível dos alicerces, a grande dificuldade desta intervenção prendeu-se com a localização dos
pontos de entrada e respetivos vãos de circulação entre compartimentos, optando-se por demarcar, nas ações de restauro, as entradas identificadas no registo
arqueológico, bem como a recriação de algumas delas para retratar ao visitante
os espaços de circulação.

estradas imperiais, procedentes respetivamente da cidade romana de Viseu
(Vissaium – capital de civitas), a cerca de 12 milhas (cerca20km), e de Bobadela
(Oliveira do Hospital) a cerca de 30 milhas (cerca50km), também cidade romana
capital de civitas. Partindo deste ponto seguir-se-ia para nascente, em direção
à Serra da Estrela, e para norte a caminho de outras capitais de civitates cujos
territórios confinavam com o Douro.
Construída nos inícios do século I d. C., a estalagem romana da Raposeira
encerra um conjunto de dependências que definiam um complexo de instalações fundamentais ao descanso e abastecimento dos viajantes que percorriam
as referidas vias. Neste sentido, destaca-se o espaço das termas (Figura 2), um
edifício modesto, adaptado e dimensionado de acordo com as necessidades do
local. No entanto, integra os elementos arquitetónicos associados à estruturação típica das termas romanas. Assim, o espaço era composto pelos vários
compartimentos destinados aos banhos, como o caldarium, e áreas de serviço,
como a área da fornalha (o praefurnium e hipocaustum). Aqui a particularidade
vai para o conjunto de pilares em granito, do hipocaustum, nos quais assentaria o
pavimento da sala (suspensura). Detinha ainda uma sala mais pequena que correspondia ao tepidarium e um suposto frigidarium, já bastante destruído.
A construção do edifício das termas será contemporânea à criação deste
espaço, atestada pelos materiais que aqui foram recolhidos nas campanhas da
Dr.ª Clara Portas, nomeadamente um fragmento de terra sigillata itálica.
Apesar disto, o que resta do edifício das termas na atualidade não permite
uma interpretação total de todos os seus elementos, uma vez que o espaço terá
sido objeto de ações de remodelação e reestruturação, aliado ao facto da afetação que este sítio sofreu até à sua descoberta. Mesmo assim, com os elementos
que compõem a sua planta é possível fazer uma reconstituição de como o espaço
funcionaria e se articulava.
De facto, todo este complexo é uma das áreas que melhor representa a presença romana neste sítio, testemunhando hábitos de higiene pessoais e de confraternização social, característico da sociedade romana.
A presença de um espaço com esta funcionalidade necessitava de uma constante manutenção, com o abastecimento corrente de águas limpas por um lado
e o escoamento das águas sujas. Para tal, é possível observar na Raposeira uma
rede de canalizações composta por canais em pedra granítica que cruzavam o
espaço e que se concentravam sobretudo nas proximidades do edifício termal.
Aqui encontramos também um poço de morfologia quadrangular, revestido a
alvenaria de pedra, de onde se faria a captação das águas (provavelmente através do sistema de picota).

1. O SÍTIO E SUA INTERPRETAÇÃO
A presente intervenção permitiu-nos aventar uma nova interpretação
sobre este espaço. Em parceria com os consultores científicos, o Doutor Pedro
Carvalho e a Dr.ª Clara Portas, que acompanharam permanentemente o desenrolar dos trabalhos, foi possível avançar com a hipótese de estarmos perante
uma mansio ou mutatio, uma estalagem romana de natureza pública ou oficial.
Este pressuposto partiu da análise do conjunto arquitetónico enquadrado numa
posição geoestratégica nas proximidades da confluência de duas importantes
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A oeste e a norte deste edifício desenha-se um conjunto de dependências
correspondentes aos quartos de dormir, à cozinha (atestada pela presença de
uma lareira), a armazéns, ao estábulo e ainda a uma provável forja, localizada a
alguma distância dos primeiros edifícios, na área a oeste. Neste último caso, a
presença de uma oficina de ferreiro é testemunhada pela recolha de um grande
número de fragmentos de escória, para além da concentração de cinzas e carvões. Para além da funcionalidade que estes vários edifícios adquiriam, a recolha de alguns fragmentos de cossoiros e pesos de tear atestam que as atividades
ligadas à fiação e tecelagem eram também aqui praticadas.
Nesta lógica de povoamento do território, não podemos de deixar de mencionar a provável existência de um povoado amuralhado de origem proto-histórica no monte da Nossa Senhora do Castelo, o qual se terá mantido habitado na
época romana. Provavelmente na viragem da era, sobretudo nos primeiros anos
do século I d.C., assistimos a uma paulatina deslocação das populações, que
aí habitavam, para o sopé deste monte ocupando o sítio da Raposeira e zonas
envolventes. Esta transferência testemunha a alteração dos conceitos de habitar e explorar o espaço, em época romana, estando indissociável à criação uma
complexa rede viária, que determina igualmente a criação de alguns núcleos
populacionais nas proximidades das estradas.
Apesar da escavação arqueológica ter sido de forma pontual, como já mencionámos, a intervenção em algumas zonas não escavadas nas campanhas antecedentes, nomeadamente junto à grande conduta que atravessa este espaço, bem
como no seu interior, permitiu-nos recolher alguns materiais que nos levam a
crer que este espaço não teria sido abandonado imediatamente após a queda do
império romano. Estando os materiais arqueológicos ainda em fase de estudo e
tratando-se de uma primeira abordagem, a recolha, ainda que reduzida, de terra
sigillata clara e de fragmentos de cerâmica com elementos decorativos de cariz
medieval, levam-nos a crer na ocupação contínua deste espaço até aos alvores
da Idade Média.
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Figura 1

Planta geral do sítio arqueológico da Raposeira.
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Figura 2

Termas identificadas no sítio arqueológico da Raposeira.
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RESUMO
O presente artigo tem como objectivo expor o trabalho de análise realizado
no âmbito da componente não-letiva do Mestrado em Arqueologia da NOVA
FCSH. Este focou-se no Inventário e Georreferenciação das manifestações
funerárias rupestres medievais, enquadradas na região do Centro de Portugal.
O processamento da informação resultante dos trabalhos de investigação levados a cabo ao longo dos últimos anos, por diversos investigadores, permitiu analisar a realidade funerária rupestre no antigo território medieval de Viseu, bem
como reflectir sobre a mesma no que concerne aos tipos de agrupamentos existentes e à relação entre as sepulturas e as zonas envolventes.

1. NOTA INTRODUTÓRIA
As sepulturas escavadas na rocha, por oposição a outros vestígios que caracterizam o horizonte alto-medieval ibérico, são facilmente distinguíveis graças
à sua configuração característica, marcada por uma construção directamente
no granito, calcário ou xisto, assim como pelo seu perfil geométrico ou antropomórfico. No território português as primeiras referências a este tipo de manifestação rupestres, datam dos fins do século XIX/inícios do XX, onde se destacam
os trabalhos de investigadores como Santos Rocha, Augusto Filipe Simões ou
Amorim Girão (Apud Barroca, 2010-2011: 112). Desde esse momento têm sido
alvo de estudo por diversos investigadores que focaram distintas áreas geográficas, nas quais o território de Viseu se destaca, através dos trabalhos de
Mário Barroca, relativos às necrópoles e sepulturas medievais entre-Douro-e-Minho nos séculos V-XV (Barroca, 2010-2011); de Carlos Valera, com o estudo
das sepulturas escavadas na rocha do concelho de Fornos de Algodres (Valera,
1990); de António Tavares no que diz respeito ao concelho de Mangualde (1999);
de Marina Vieira com a publicação de um estudo sobre o povoamento nas épocas romana e alto-medieval no Alto Paiva (Vieira, 2004); de Sandra Lourenço
para o povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva (Lourenço, 2007); de
Catarina Tente, que estudou a ocupação alto-medieval da encosta noroeste da
Serra da Estrela (Tente, 2007), entre muitos outros. O esforço visível nestes trabalhos no sentido de identificar, caracterizar e interpretar o fenómeno rupestre,
é todavia confrontado com uma dificuldade ao nível da atribuição de cronologias fiáveis, o que se deve, essencialmente, à frequente ausência de espólio, restos ósseos e estratigrafia. Não obstante este obstáculo, a natureza duradoura
e resistente destes sepulcros abertos na rocha, facilita a sua identificação no
terreno, o que contrasta com as dificuldades inerentes ao reconhecimento de
outros vestígios arqueológicos da mesma época, como cabanas ou cercas, elaborados com materiais pouco duráveis, como é o caso da madeira.
Uma vez que os dados relativos ao período alto-medieval em Portugal são
ainda inconclusivos em algumas zonas, o estudo das suas diversas manifestações apresenta-se como imperativo, em parte também devido à ausência de um
acervo documental significativo. Relativamente às soluções funerárias rupestres,
no caso de Viseu e perante o considerável volume de informação existente, geograficamente dispersa, por vezes pouco sistematizada e resultante de metodologias distintas ou desactualizadas que dificultam o cruzamento dos elementos,
achou-se fundamental reflectir sobre a mesma, recorrendo-se para isso à inventariação e georreferenciação dos dados actualmente existentes. Este exercício foi
realizado no âmbito de um estágio efectuado na Direcção-Geral do Património
Cultural (DGPC), na sequência do Mestrado em Arqueologia da NOVA FCSH.

ABSTRACT
The present article aims to present the analytical work carried out within the
scope of the practical component of the Master degree in Archaeology of NOVA
FCSH. This focused on the Inventory and Georeferencing of the medieval rockcut graves that are present in the Central region of Portugal. The information
result from the research carried out over the last years by several researchers.
That information allowed to analyze the reality of rock-cut graves and to reflect
on cluster types and the connections between graves and surrounding areas.
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2. ÂMBITO GEOGRÁFICO
A área alvo de estudo neste artigo inclui parte do antigo território alto-medieval de Viseu, estando circunscrita aos actuais distritos da Guarda (concelhos de
Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia e Seia) Viseu
(concelhos de Carregal do Sal, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva
do Castelo, Sátão, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Tondela, Vila Nova de
Paiva, Viseu e Vouzela) e Coimbra (concelhos de Tábua, Oliveira do Hospital e
Penacova). Genericamente, este território faz parte da Beira Alta, extensa área
planáltica ladeada por montanhas e recortada pelo rio Mondego e seus afluentes, bem como pelo Vouga e Paiva. Este planalto descai ligeiramente no sentido
Sudoeste, acompanhando o rio Mondego, o que cria variações nas altitudes da
região, em que as cotas de 200-300 m, junto de Santa Comba Dão, contrastam
com as 600-700 m, observadas próximas de Fornos de Algodres e de Celorico
da Beira (Ribeiro, s.d.: 741).
Os limites da Beira Alta podem ser definidos, a Sudeste, pela cordilheira central, uma vasta muralha natural onde se situa a Serra da Estrela; a Nordeste
pelo planalto da Serra da Nave; a Noroeste pelo Montemuro, pelas serranias do
Maciço da Gralheira e pelo Caramulo, montanhas estas separadas pelo Paiva e
pelo Vouga; e a Sudoeste pela crista do Buçaco (Ribeiro, s.d.: 741-742).

georreferências presentes no Endovélico, que se traduziu na identificação e correcção de erros existentes, através de diversos elementos de localização (excertos de cartas militares, mapas, coordenadas, topónimos, etc.). De modo a obter
uma georreferenciação o mais fiável e uniformizada possível, definiu-se como
principal fonte de informação a indicação do sítio, em carta militar, presente nos
relatórios técnico-científicos ou em bibliografia especializada. A par desta reconheceu-se igualmente a fiabilidade da informação proveniente das ações recentes de Relocalização, identificação e inspecção de Sítios (com registo das coordenadas em GPS) efetuados pela tutela da Arqueologia ao longo dos anos (IPA,
IGESPAR, DGPC). Quando não foram encontradas localizações nestes formatos, os sítios foram georreferenciados recorrendo-se às coordenadas de localização atribuídas pelos investigadores. Todavia, a conversão desta informação para o sistema de coordenadas em utilização foi por vezes problemática,
aquando do confronto com coordenadas em sistemas de difícil compreensão e
implantação.
Quando não foi possível identificar nenhum dos tipos de localização acima
mencionados, os sítios foram georreferenciados através do topónimo, se o
mesmo estivesse presente na carta militar utilizada como base. Em último caso,
perante a inexistência de nenhum destes elementos de localização recorreu-se
a dados relativos a características que indiciassem a localização das ocorrências funerárias no terreno (referências a proximidade a linhas de água, caminhos, igrejas e cemitérios atuais, etc.). Caso esta informação estivesse omissa,
os sítios foram aleatoriamente georreferenciados à freguesia.

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
O trabalho de inventário e georreferenciação foi realizado no Sistema de
Informação e Gestão Arqueológica da DGPC – o Endovélico – que se encontra
ligado a um Sistema de Informação Geográfica (SIG). A partir da actualização da referida base de dados foi possível desenvolver uma sistematização do
conhecimento existente acerca das sepulturas escavadas na rocha, que culminou numa análise da realidade presente na área em estudo. O propósito não foi
desenvolver um estudo integral e individual sobre cada espaço funerário, mas
sim compreender as tendências existentes no território, no que diz respeito a
dois principais aspetos – os tipos de agrupamentos existentes e a relação entre
as sepulturas e o território envolvente. Note-se que não serão tecidas quaisquer
considerações crono-tipológicas acerca desta classe de vestígios funerários,
dado o impasse em redor da sua aplicação.
O processo de inventariação teve como base a pesquisa bibliográfica e de
relatórios de trabalhos arqueológicos presentes no Arquivo de Arqueologia
Portuguesa, tendo sido complementado com a georreferenciação, desenvolvida
através de um SIG, o ArcMap 10.2. da Esri. Recorreu-se ao sistema Hayford Gauss
Igeoe, ficando estabelecido que como mapa de base seria utilizada a Carta Militar
de Portugal à escala 1:25.000. Em primeiro lugar procedeu-se a uma revisão das

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Sepulturas, pequenos agrupamentos e necrópoles
O trabalho de Inventário permitiu a contabilização de 406 sítios arqueológicos com sepulturas escavadas na rocha, distribuídas desigualmente pelos 20
concelhos analisados. Deste número, 127 foram inseridas no decorrer deste
estágio, enquanto que as restantes 279 (que já anteriormente constavam do
registo no Endovélico), foram, na sua totalidade, alvo de atualização. Entre os
concelhos com maior número de sepulturas encontra-se Viseu, Mangualde,
Celorico da Beira e Oliveira do Hospital. Por outro lado, é em Vouzela, Oliveira
de Frades e São Pedro do Sul que o número de ocorrências desta natureza aparenta ser menor.
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Concelho

Nº de sítios com sepulturas rupestres

Aguiar da Beira

18

Carregal do Sal

17

Celorico da Beira

40

Fornos de Algodres

22

Gouveia

27

Mangualde

43

Nelas

25

Oliveira de Frades

3

Oliveira do Hospital

32

Penacova

0

Penalva do Castelo

11

Santa Comba Dão

11

São Pedro do Sul

3

Sátão

25

Seia

16

Tábua

16

Tondela

14

Vila Nova de Paiva

12

Viseu

63

Vouzela

8

Como já mencionado, a diversidade de fontes de informação geográfica
trouxe algumas dificuldades no momento da georreferenciação. No gráfico 1
apresenta-se esta questão, em que o termo cartográfica corresponde à utilização de cartas/mapas, o bibliográfica a coordenadas de localização, o toponímica
a topónimos e o GPS a ações de relocalização efectuadas pela tutela.
Já o termo A confirmar corresponde à georreferenciação efetuada através da
informação sobre características presentes no terreno ou através da freguesia.
Conforme se pode observar, apesar dos sítios que foram corretamente georreferenciados (que estão representados no gráfico 1 pelos termos: cartográfica, bibliográfica e GPS) representarem grande parte da amostra, note-se que
os que foram georreferenciados de forma menos fidedigna ainda têm alguma
expressão. As georreferências duvidosas estão relacionadas com a ilegibilidade
da informação geográfica ou com a inexistência da mesma. Este tipo de situação, já constatada anteriormente pela DGPC, impede a georreferenciação de
diversas ocorrências e, consequentemente, a acessibilidade a esta informação a
partir do Endovélico. A resolução destes problemas apenas se consegue através
do aumento de prospeções nas áreas para as quais a georreferenciação de sítios
se afigurou mais problemática, de modo a colmatar estas lacunas.

Tabela 1

Número de estações arqueológicas com sepulturas rupestres por concelho.

Cartográfica

Bibliográfica

Toponímica

A confirmar

GPS

Gráfico 1

Precisão na georreferenciação dos sítios com sepulturas rupestres.
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As sepulturas escavadas na rocha aparecem frequentemente isoladas, agrupadas em núcleos de 2/3 sepulturas, ou integradas em necrópoles. Este cenário
é notório na área analisada apesar da clara sobreposição das sepulturas isoladas (173 sítios) e dos pequenos agrupamentos (142 sítios) em detrimento das
necrópoles (84 sítios). Apesar de esta mesma ordem variar de concelho para
concelho, em nenhum destes foi verificada uma predominância dos grandes
espaços funerários relativamente aos outros dois tipos. Esta disposição poderá
refletir uma situação de povoamento disperso, em que as sepulturas espelhariam a presença de pequenos sectores de comunidades mais vastas (Barroca,
2010- 2011:140) ou estar relacionada com a vinculação territorial da memória de
determinadas famílias, perpetuada através da presença de pequenos núcleos
(Viso, 2012:170-171).
O confronto entre o número de sepulturas aferidas em cada concelho revelou,
igualmente, a presença de grandes disparidades. Se o escasso número de exemplares existentes em alguns concelhos pode encontrar resposta na ausência de
levantamentos, noutros casos, este não será, certamente, o motivo. O recurso a
outro tipo de soluções funerárias é também uma hipótese plausível.
Apesar de, como acima referido, a maioria dos sítios estarem na forma de
sepulturas isoladas, encontrando-se as necrópoles em menor número, a generalidade das sepulturas aparecem integradas em necrópoles. Porém, nestas últimas, nota-se uma tendência para que não excedam os 9 elementos, sendo rara
a existência de grandes necrópoles.
Ao nível concelhio destacam-se as excepções à regra em Celorico da Beira,
onde foram identificadas cinco necrópoles com 10 a 20 sepulturas e uma em
que o valor destas últimas excede os 20. Um cenário aproximado ocorre em
Mangualde e em Oliveira do Hospital, ambos com uma necrópole constituída
por mais de 20 elementos.

Figura 1

Distinção entre sítios com uma sepultura isolada e conjuntos de sepulturas ( ≤ 2 a ≤ 20 sepulturas), atendendo ao tipo de ocorrência utilizada no Endovélico.
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Gráfico 2

Número de sepulturas contabilizadas por concelho.

Sepulturas isoladas

Sepulturas em Núcleos de 2/3 sepulturas

Sepulturas em Necrópole

Gráfico 3

Distribuição das sepulturas pelos diferentes tipos de agrupamentos.

4.2 As sepulturas e o território envolvente
A análise da relação entre as zonas sepulcrais e o espaço envolvente teve de
ser limitada a apenas alguns concelhos, visto que a informação necessária à sua
adequada realização não estava disponível para todos os casos, essencialmente
devido à falta de levantamentos completos em concelhos como Seia ou Viseu.
Relativamente às altitudes, é visível uma adaptação ao terreno disponível, não
estando evidenciado qualquer propósito em sepultar em locais a que correspondam altitudes específicas.
A informação sistematizada permitiu ainda contabilizar, nos concelhos de
Celorico da Beira, Gouveia, Mangualde, Nelas e Oliveira do Hospital, o número
de sítios que foram identificados até uma distância de 1 km de raio dos espaços funerários, assim como a categoria que integram. Neste seguimento a
procura por zonas de habitat alto-medieval, em zonas próximas a sítios com
sepulturas rupestres, não revelou resultados concludentes, dado que a escassez relativa à presença destes sítios poderá estar relacionada com a perecibilidade e falta de visibilidade dos mesmos, o que dificulta, enormemente, a sua
identificação através de trabalhos de prospeção. Esta realidade problemática,
chama à atenção para a necessidade de se promover o incremento das escavações arqueológicas na ótica destes espaços, o que permitirá não só localizá-los, como caracterizá-los. Independentemente das dificuldades inerentes ao
reconhecimento das zonas de habitat através de prospeções, este tipo de atividade pode contribuir para a aferição de potenciais áreas deste tipo. É o caso
dos sítios onde se regista a presença de cerâmica de superfície como tegulae e
imbrices, testemunhados nos cinco concelhos alvo de análise, ainda que de
forma heterogénea. A reutilização de materiais de construção romanos, em
época medieva, cria a possibilidade destes poderem funcionar como elementos
sinalizadores de sítios com ocupação alto-medieval (Tente, Lourenço, 1998: 209).
Repare-se que a implantação das sepulturas em determinados locais poderia
se relacionar com a proximidade a sítios, que pelo valor simbólico inerente, se
tornassem atrativos. Estes poderiam consistir em zonas com vestígios de épocas anteriores à medieval (Viso, 2012: 174), como é o caso dos sítios pré-históricos, proto-históricos e romanos. Salvo os segundos terem pouca expressão, os
primeiros e os terceiros foram observados em quatro dos concelhos analisados,
embora em fraca quantidade (Viso, 2012: 174).
A proximidade entre vias e espaços funerários rupestres está patente, de
forma clara, em Celorico da Beira e em Gouveia. Este tipo de implantação poderia encontrar explicação na típica tradição romana de sepultar nas cercanias de
caminhos (Vieira, 2004:78), ou talvez estivesse relacionada com a transmissão
de algum tipo de mensagem, a quem por ali passasse (Viso, 2012: 174).
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Nestes concelhos em análise também se localizou, nas imediações das sepulturas, vestígios acerca dos quais se desconhece a cronologia, dos quais se destacam os lagares e lagaretas. Este tipo de estrutura arqueológica evidencia-se
pelo elevado número de exemplares identificados em Celorico da Beira, todavia,
a existência de uma relação temporal entre estes e as sepulturas rupestres é
incerta (Tente, 2007: 345-346).
5. CONCLUSÕES
Nos últimos anos, o avanço na investigação relativa ao papel das sepulturas
escavadas na rocha durante o período alto-medieval tem permitido, paulatinamente, conhecer este tipo de manifestação. Tornou-se por isso necessário, para
o território de Viseu, processar toda informação produzida, de modo a identificar
as características das áreas alvo de estudo, compreender tendências e obter uma
visão mais global acerca do mundo funerário rupestre testemunhado em Viseu.
A análise e reflexão aqui desenvolvida, resultado do trabalho de inventariação e georreferenciação, revelou um território marcado pelo uso das sepulturas
escavadas na rocha como solução funerária, ainda que distribuídas de forma
bastante desigual pelas diversas zonas. É notória a existência de um elevado
número de sepulturas isoladas e de pequenos agrupamentos de sepulturas, à
semelhança do que já foi identificado noutras áreas em Portugal. Relativamente
às necrópoles, o pequeno número identificado caracteriza-se essencialmente
por não englobar mais do que um total de 9 sepulturas, excepto raras excepções.
A implantação dos sítios arqueológicos identificados revela uma adaptação
ao terreno disponível, assim como uma proximidade a sítios caracterizados pela
identificação de cerâmica de superfície, maioritariamente tégulae e imbrices,
assim como de lagaretas. Apesar da conexão espacial evidente, a temporal é
bastante discutível, e só poderá ser devidamente esclarecida com o avanço da
investigação.
Por último, é importante sublinhar que o panorama apresentado é ainda
um quadro incompleto, sendo crucial o aumento dos trabalhos de prospecção
e identificação de sepulturas rupestres que contribuirão para conhecer novos
sítios, nomeadamente nas áreas que ainda não foram alvo de estudo.
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RESUMO
A primeira ocupação do Penedo dos Mouros, datável do Neolítico, está preservada num pequeno abrigo sob rocha aberto no tor granítico que coroa a plataforma onde o sítio se localiza. A sua reocupação ocorre na Alta Idade Média,
quando se construiu um povoado cercado. No tor central foram escavadas escadarias e entalhes que suportariam uma estrutura em madeira e que teria pelo
menos dois pisos. Para além de sementes e madeiras carbonizadas e cerâmicas
e foi possível também recuperar restos faunísticos. O presente artigo é assim
uma abordagem sintética aos resultados obtidos nas cinco campanhas de escavações realizadas no sítio.

1. INTRODUÇÃO: LOCALIZAÇÃO, HISTÓRIA DA
INVESTIGAÇÃO E OCUPAÇÕES HUMANAS
A Serra da Estrela forma a extremidade mais ocidental do maciço central ibérico (Figura 1) e é a montanha mais elevada de Portugal continental, atingindo
1993 metros a.n.m. Em termos geológicos, é caracterizada principalmente por
granitos, a par de xistos nos seus sectores mais meridionais, normalmente sob
uma delgada cobertura de sedimentos ácidos. Devido a desflorestação antropogénica e subsequente erosão dos solos — um facto atestado desde tempos pré-históricos —, os solos mais férteis encontram-se nas terras baixas, junto aos
sopés das montanhas e nas bacias dos cursos de água vizinhos, onde se podem
encontrar depósitos sedimentares mais espessos. Nas altitudes mais elevadas,
os afloramentos dominam uma paisagem onde os chamados “castelos de rochas”
resultantes da erosão sobre os granitos se constituem como verdadeiras marcas
nos cumes e planaltos da serra. Alguns destes locais atraíram desde cedo a presença humana, em abrigos sob rocha ou para a construção de recintos murados,
quando a sua localização em pontos particulares da paisagem era favorável. O
Penedo dos Mouros, em Gouveia, é um desses casos.
O sítio posiciona-se num antigo rebordo do Mondego, hoje marcado pelo
encaixe abrupto do vale de um dos afluentes da margem esquerda daquele rio,
a Ribeira do Boco. Esta posição topográfica particular possibilita a ocultação
do povoado na paisagem, independentemente do ângulo de observação. Essa
terá sido a principal estratégia na escolha da sua localização. O espaço que se
domina visualmente a partir do sítio é assim limitado a uma área de poucos quilómetros quadrados, correspondendo grosso modo ao vale da Ribeira de Boco
(Angelucci et al., 2004), que deverá ter constituído o território do grupo que ocupou o Penedo dos Mouros na Alta Idade Média.
A primeira menção moderna a este sítio é feita na carta arqueológica do Parque
Natural da Serra da Estrela, por Alarcão (1993). No entanto, a primeira referência
conhecida sobre o interesse arqueológico do Penedo dos Mouros remonta ao século
XIX, quando foi erradamente referido como sendo um dólmen localizado “[...] entre
Rio Torto e Arcozello [...]”, a que “[...] chamam «Pedra de Orca» ou «Penedo dos
Mouros», segundo nos disseram”, aquando da expedição científica à Serra da Estrela
levada a cabo pela Sociedade de Geografia de Lisboa em 1881 (Sarmento, 1883: 21).
Mais recentemente, é publicado o estudo da sepultura escavada na rocha que se
encontra no seu topo (Tente, Martins, 1994), o qual voltará novamente a merecer
publicação integrada em estudos mais abrangentes sobre a temática dos sepulcros
rupestres (Tente, Lourenço, 1998). No entanto, pouco se conhecia da arqueologia
medieval na região até ao arranque de um projeto de investigação sistemática que
visava o estudo da sua ocupação humana entre os séculos VI e XII (Tente, 2007,

ABSTRACT
The first occupation of Penedo dos Mouros, datable to the Neolithic, is preserved in a small rock-shelter under the granitic tor that is the summit of the platform where the site is located.Its re-occupation takes place in the Early Middle
Ages, when a walled settlement was built. In the central tor steps and notches
were carved to support a wooden structure with, at least, two stores. Besides
burnt seeds and wood and pottery it was also possible to recover faunal remains.
This article is a brief approach to the results that were obtained during the five
excavation seasons that took place at the site.
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2010, 2012). Este projeto permitiu a escavação de diversos sítios, incluindo a retoma
do trabalho que havia já anteriormente sido encetado no Penedo dos Mouros.
As campanhas de escavação realizadas neste sítio ocorreram entre 1998 e
2001 e, depois, entre 2008 e 2009. As mesmas focaram-se em dois sectores
distintos do sítio (Figura 2):
Sector I.
Localiza-se no lado Norte do tor central, junto da entrada que dá acesso ao
topo do conjunto granítico. A escolha desta área foi determinada pelo facto de aí
se encontrar um espesso depósito sedimentar que possibilitou a recuperação de
uma sequência estratigráfica bem conservada, incluindo a fase de destruição e
abandono do sítio em época medieval. Neste sector foi aberta uma área de escavação de 40 m2, na qual se identificou um espesso derrube de uma estrutura de
pedras não aparelhadas que protegeria o acesso ao interior de uma estrutura de
madeira que esteve acoplada ao tor central. Foi exumado espólio muito diverso,
que incluiu numerosos macrorrestos vegetais que permitiram datar o final da
ocupação do sítio arqueológico. A potência estratigráfica neste sector foi estimada em cerca de 2,20 m (Tente, 2010: 141-144). Apesar de, em algumas áreas, se
ter conseguido chegar ao substrato rochoso, não foi aqui registada qualquer outra
ocupação para além da alto-medieval, datada de finais do século X (Tabela 1).
Sector II.
Corresponde à área do abrigo natural sob rocha, situado no lado sul do tor
granítico (Figura 2). Este abrigo foi aproveitado por pastores durante o século
XX, tendo sido circundado por um muro de pedra que o fechava. Dentro do abrigo
foram abertas duas sondagens. A Sondagem 1 foi disposta de forma transversal
ao comprimento do abrigo, mais ou menos a meio, ligando a parede rochosa ao
muro de pedra seca aí construído (c. 5 m2). A Sondagem 2 foi posicionada no
canto Nordeste do abrigo (c. 2 m2). Neste sector identificou-se uma ocupação
coetânea do Sector I, representada por alguns fragmentos cerâmicos alto-medievais. Amostras de sedimentos recolhidas no mesmo horizonte revelaram uma
quantidade inusitada de fitólitos que documentam o uso deste espaço como curral durante aquele período histórico (IPHES, 2009; Tente, 2010). Nos estratos
mais profundos do abrigo encontraram-se os vestígios de uma sucessão de ocupações neolíticas, verosimilmente coevas da construção dos primeiros dólmenes
da região, que foram interpretadas como estadias temporárias de grupos de pastores neste local, há seis mil anos como hoje. Um dos aspetos importantes neste
contexto neolítico é o achado de um interessante conjunto faunístico que inclui
restos de ovinos (e caprinos?) que constituem a evidência hoje mais antiga das
primeiras práticas pastoris na região da Serra da Estrela (Carvalho et al., 2017).

Figura 1

Localização do Penedo dos Mouros.
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2. A OCUPAÇÃO MEDIEVAL
Em ambos os sectores identificaram-se ocupações alto-medievais. No
Sector I recuperaram-se os vestígios que resultaram do colapso da estrutura
de madeira que aproveitou o tor granítico central, e do que ali estaria guardado,
nomeadamente sementes de várias espécies e objetos em cerâmica e cortiça.
No sector II, tal como referido, foi possível confirmar o seu uso como curral.
Foram obtidas três datações de radiocarbono sobre amostras de vida curta
(sementes e carvões de espécies arbustivas). Duas das datações datam sementes de fava (Vicia faba) que foram identificadas no nível que resultou do colapso
da estrutura de madeira em consequência de um incêndio que destruiu o sítio
e determinou o seu abandono. Estas sementes deveriam estar armazenadas na
superestrutura de madeira, já que as próprias madeiras carbonizadas surgem
associadas no mesmo nível arqueológico. A terceira datação foi obtida sobre
uma amostra de urze branca (Erica arborea) recolhida num nível de terras identificado no Sector II e que é estéril arqueologicamente, pelo que deve datar assim
de um momento anterior à ocupação medieval.
Proveniência

Ref. de laboratório

Amostra

Data BP

Calibração (d.C.)

Sector I, UE22

Sac-1947

Vicia faba

1070 ± 45

780-1020 (0,4%)
876-1036 (95,0%)

Sector I, UE22

Sac-1950

Vicia faba

1060 ± 40

892-1028 (95,4%)

Sector II, T, S.1,
UE9

Wk-25818

Erica arborea

1147 ± 30

776-974 (95,4%)

Tabela 1

Datações por radiocarbono do Penedo dos Mouros. Calibração feita através do Programa OxCal 4.3
(Bronk-Ramsey, 2009) com base na curva IntCal13 (Reimer et al., 2013).

Figura 2

Levantamento topográfico do Penedo dos Mouros.
Laranja - indicação dos sectores; Cinza-escuro - cerca pétrea visível; Cinza-claro - parede contemporânea do abrigo de pastor; Preto - sepultura escavada na rocha localizada no topo do tor.
Fotografia do tor central visto do lado Este, com indicação dos sectores intervencionados.
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Figura 3

Penedo dos Mouros. A. Vista Sudoeste do sítio (fotografia D. Angelucci); B. Vista do lado norte
do tor central, onde se observam alguns entalhes onde assentariam as estruturas em madeira; C.
Plataforma interior do povoado situado a Norte e Nordeste do tor; D. Pormenor do abrigo sob
rocha e do muro construído no século XX para delimitar o abrigo de pastores; E. Vista do topo
do tor, onde se localizam a sepultura escavadas na rocha, alguns entalhes e um buraco de poste.

2.1. Estruturas construtivas
O povoado medieval encontrava-se delimitado pelos tors graníticos mas
também por uma estrutura constituída por pedras não aparelhadas (por vezes
amontoadas sem especial cuidado) que delimitavam o espaço e certamente
conferiam alguma proteção ao povoado, cuja área interna teria cerca de 0,5 ha.
Esta estrutura encontra-se hoje muito destruída. Todavia, as pedras derrubadas que ali se podem observar indiciam que esta cerca pétrea não poderia ter
uma altura significativa, pelo que é verosímil que a mesma fosse encimada por
uma paliçada, à semelhança do que ocorre com os povoados contemporâneos
de São Gens e da Soida (Tente, 2012). Tal como pode ser observado na Figura 2,
o recinto disporia de mais uma linha de cerca que anexava um espaço aplanado
situado no seu lado oeste.
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Encostado ao lado sul do recinto murado, encontra-se um enorme tor granítico (Figura 2), que chega a atingir do lado oeste mais de 20 m de altura, o
qual foi aproveitado para instalar a principal construção deste povoado. Nas
suas superfícies foram escavados inúmeros entalhes de formas diversas (sulcos,
buracos redondos e ovalados e formas sub-retangulares e degraus) nos quais
assentariam peças em madeira (Figura 3A). Hoje é difícil recuperar totalmente
a arquitetura desta estrutura, mas pela análise dos vários entalhes verifica-se
que a mesma teria, do lado norte do tor, pelo menos dois pisos, acedendo-se pelo
Sector I, que estaria fechado não só com a estrutura de pedra empilhada, mas
também com uma porta de madeira cujos buracos das trancas são ainda visíveis. Esta entrada dava acesso a um espaço fechado entre os afloramentos, que
era coberto de madeira (que sustentava o piso superior) e no qual se definia uma
corredor natural entre penedos pelo qual se poderia aceder ao piso intermédio
que, por sua vez, era encimado por uma cobertura suportada por barrotes de
madeira (Figura 3B). Na escavação do Sector I do Penedo dos Mouros foram
identificados vários fragmentos de telha de meia cana o que indicia que, pelo
menos parte desta estrutura, seria coberta de telha e não apenas material perecível. Do lado sul deste caos granítico são ainda visíveis vários lanços de escadas que acedem até a um ponto intermédio do penedo, o que deixa supor que
também desse lado existisse uma plataforma elevada construída em madeira,
cujo apoio se identifica num afloramento localizado junto ao abrigo sob rocha
(Figura 3D). O acesso ao topo do tor, pelo lado norte, far-se-ia por uma escadaria
em madeira cujos entalhes onde assentavam os degraus são ainda hoje visíveis
nas faces verticais de dois dos principais afloramentos deste “castelo de rocha”.
No topo são também visíveis degraus e entalhes que serviriam de suporte a
tábuas que facilitariam a circulação. Foi ali também escavada uma sepultura
antropomórfica (Figura 3D) e uma série de gravuras serpentiformes, bem como
o que parecem ser dois tabuleiros de jogo aparentados com o chamado “jogo dos
cantinhos” ou “alquerque” (Tente, 2010).
Nesta estrutura central de madeira e pedra estavam, no momento do incêndio, guardados bens e alimentos, tais como favas, trigo e certamente outros produtos que não foram recuperados ou que não se conservaram (Tente, 2012).
Na restante área do recinto não foi possível realizar intervenções pois a área
aplanada interna está hoje despida de sedimentos, estando expostos, na maioria do espaço, os afloramentos (Figura 3C).

DO IMPÉRIO AO REINO

378

2.2. Cultura material
À semelhança das demais coleções cerâmicas medievais identificadas em
contextos desta região, também o conjunto do Penedo dos Mouros se encontra
muito fragmentado, não tendo sido possível recuperar uma única forma completa. O grau de fragmentação é, em grande parte, resultante da destruição
do sítio, já que o incêndio a que se fez referência foi responsável pelo colapso
das estruturas de madeira. É, por isso, frequente identificar fragmentos de um
mesmo vaso em unidades estratigráficas muito diversas e até mesmo à superfície. Na análise completa da coleção cerâmica foi possível individualizar 67
peças, que correspondem ao Número Mínimo de Recipientes (NMR) calculado.
Destas, duas peças têm uma cronologia contemporânea (relacionada com o
abrigo de pastor do século XX) e 65 são alto-medievais.
Entre o material medieval, 10 peças (15,38%) correspondem a jarros, 16
(24,6%) são potes/panelas, que normalmente apresentam um colo estrangulado,
e sete recipientes (10,7%) correspondem a alguidares. Este conjunto evidencia
um reportório de formas pouco diversificado, dominado pelas formas fechadas,
panorama que também é partilhado pelas coleções cerâmicas de outros sítios
da mesma cronologia na região envolvente (Tente, 2010: 148-171).
As peças decoradas representam 24,6% do NMR, ou seja, a decoração está
presente em 16 das 65 peças inventariadas. Os tipos de decoração dominantes são os cordões impressos (com digitações) e incisos, as linhas onduladas,
e as caneluras. Mais raramente aparecem também decorações puncionadas
e impressões a pente. Uma das características desta coleção cerâmica face a
outras do mesmo período reside na presença de algumas peças com decorações
“barrocas”, isto é, que ocupam uma parte significativa da superfície e conjugam
várias técnicas (Tente et al., 2014). Dos 23 fragmentos de asa identificados, apenas um se encontra decorado com impressões triangulares (Figura 4, 430). As
asas deveriam fazer parte apenas de contentores para líquidos, como os jarros, à semelhança do que é igualmente observado noutras coleções cerâmica
da região. Para além da habitual olaria, também foram identificados cossoiros
em cerâmica, fragmentos de tampas (provavelmente obtidas a partir do reaproveitamento de peças partidas), bem como um disco em cerâmica que deve ter
servido de base para a cozedura de alimentos em forno (Figura 4, 105). Esta é
uma das poucas peças cerâmicas que foi fabricada manualmente, pois a maioria
foi montada a torno. Foram também recolhidos no Sector I quatro fragmentos
de barro de revestimento de pisos e/ou paredes.
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Sector

Bordos

Bases

Bojos

Asas

Outros

Total

I

197

92

1848

21

45

2203

II - S. 1

19

4

259

1

3

286

II - S. 2

11

4

74

1

0

90

Total

227

100

2181

23

48

2579

NMR: 67 vasos
Tabela 4

Inventário da coleção cerâmica do povoado.

Foram poucos os artefactos metálicos identificados. Entre estes, destaca-se
um fragmento cilíndrico em bronze pertencente a uma peça não identificada
(Figura 4, 87). Identificaram-se ainda três fragmentos de ferro: uma cabeça de
tacha, de perfil semiesférico; um fragmento mesial de um prego ou tacha; e um
pedaço de uma placa de perfil curvo, cuja dimensão e estado de conservação
não permite determinar a sua funcionalidade. Foram igualmente recolhidos 25
fragmentos de escórias de ferro, de dimensões muito diversas. Destas, apenas
uma foi identificada no Sector II. No entanto, em nenhum dos sectores se identificou qualquer estrutura ligada com a fundição ou trabalho do ferro. A presença
das escórias evidencia, contudo, que essa estrutura existiu e que se deve localizar em sector não intervencionado, ou que tenha sido, entretanto, destruída
(Tente, 2010: 171-172).
Nas campanhas de 2000 e 2008 foram identificadas no Sector I duas contas
de colar (Figura 4, 64 e 9): uma de morfologia discoide, fabricada em pasta vítrea
de cor azul-cobalto e com orifício cilíndrico; outra, igualmente fabricada em pasta
vítrea, mas com uma forma cilíndrica e cor verde-escuro decorada com bandas
repetidas de pequenas folhas, e orifício troncocónico (Tente, 2010: 172).
Surgiram em escavação ainda cinco fragmentos de ocre vermelho, nos níveis
de derrube do Sector I, o que sugere que se encontrariam originalmente dentro
da estrutura em madeira. É impossível estabelecer a função, ou funções, que o
ocre teria tido. Ter servido para pintar estruturas ou objetos em madeira, pintar
ou tingir fibras vegetais e/ou lã, são as hipóteses que nos parecem mais prováveis face aos conhecimentos que temos destes grupos humanos.
Também se recolheram quatro elementos de mós manuais, fragmentados, em
granito, todos classificáveis como dormentes. Os mesmos estavam contidos no
derrube da muralha, não sendo por isso possível determinar se estariam reaproveitados na própria estrutura pétrea ou se foram usados na sua função original
pela comunidade medieval neste sítio. Todavia, a identificação de uma ocupação
neolítica levanta a hipótese de poderem ser artefactos neolíticos reaproveitados.
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Figura 4

Cultura material do Penedo dos Mouros. 1 e 117- alguidares em cerâmica; 7, 10 e 64 - potes; 430
- fragmento de asa decorada, 387- cossoiro em cerâmica; 105 - disco em cerâmica; 3, 552, 288,
682, 158, 437 e 26 - fragmentos de cerâmica decorada; 87 - fragmento cilíndrico em bronze; 9 e
64 - contas de colar em pasta vítrea.
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2.3. Estratégias de subsistência: paleobotânica e zooarqueologia
O facto de as estruturas do Penedo dos Mouros terem sido destruídas por um
incêndio permitiu a preservação de inúmeros carvões de madeira assim como
várias sementes de espécies que entraram seguramente na alimentação deste
grupo humano.
Os dados da análise carpológica (Queiroz, Ruas, 2001; van Leewarden,
Queiroz, 2003) resultaram na identificação de inúmeras sementes de fava
(Vicia faba), algumas de trigo (Triticum aestivum), e uma de coentros (Coriandrum
sativu), que certamente seriam cultivados nos terrenos anexos ao povoado, possivelmente no fundo do vale.
A antracologia (Queiroz, 2009) possibilitou a obtenção de dados, não só
sobre as matérias-primas que foram usadas nas construções em madeira, como
também sobre os combustíveis usados. Indiretamente, ambas desenham uma
imagem, ainda que fragmentada, do ambiente paisagístico que circundava o
povoado medieval.
No Sector I, onde os carvões resultam essencialmente da queda da superestrutura em madeira, o carvalho-negral (Quercus pyrenaica) tem uma presença largamente maioritária (78%), acompanhado pelo castanheiro (Castanea
sativa), que representa uma percentagem menor (17%). Estas foram as árvores
usadas para a construção dos vários pisos e coberturas que estavam acoplados
ao tor central. Em percentagens residuais foi ainda possível identificar carvões
de sobreiro (Quercus suber), carrasco (Quercus coccifera), pilriteiro (Crataegus
monogyna), urze-branca (Erica arborea) e urze-roxa (Calluna vulgaris).
No Sector II, o espectro é mais variado. Uma vez mais, o carvalho negral
(Quercus pyrenaica) assume-se como maioritário, mas em percentagens claramente inferiores às registadas no outro sector (23%). Surge também o medronheiro (Arbutus unedo) com 19%, as urzes (Erica arborea. e Erica lusitanica) com
21,2%, o queiró (Erica umbellata) com 9,2%, o codeço (Adenocarpus) com 5,4%,
a giesta ou o piorno (Genista florida) com 3,8%, o sobreiro (Quercus suber) com
2,7%, a cerejeira ou ginjeira (Prunus avium /cesarus) com 2,7% e, de forma muito
vestigial (≤ a 1%), o freixo (Fraxinus), o choupo (Populus) ou o salgueiro (Salix),
e a maia ou piorno (Cytisus). Esta diversidade deve-se ao facto de o Sector II
ter seguramente funcionado como espaço de curral e/ou abrigo de pastores em
época medieval, o que explicaria a presença de espécies vegetais usadas, quer
para as camas dos animais, quer como combustíveis para as lareiras aqui identificadas (Tente, 2010: 175-176).
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Por seu lado, o conjunto faunístico compreende um número muito reduzido
de elementos ósseos: somente 88 restos, dos quais apenas 45 (51%) permitiram
identificação taxonómica. Apesar da pequenez do conjunto, é possível não só
determinar alguns táxones (até ao nível específico, sempre que possível), a parte
do esqueleto representada e fenómenos pós-deposicionais. Para a realização
destas análises foi consultada a coleção osteológica de referência do Laboratório
de Arqueociências da Direcção-Geral do Património Cultural.
Assim, pode-se concluir que a maioria dos restos faunísticos é formada por
mamíferos, tendo-se registado apenas um resto de anfíbio. Entre aqueles, observa-se o predomínio de elementos do esqueleto axial (Tabela 2).

Capra hircus e/ou Ovis aries (cabra e/ou ovelha)
Uma vez mais, o conjunto apresenta-se muito pequeno, pelo que a distinção
entre cabra e ovelha não se pôde levar a cabo. No entanto, foi possível identificar
dois dentes (um fragmento inclassificável e um terceiro molar M3 quase completo), dois fragmentos de úmero esquerdo, um hióide e uma epífise proximal de
metatarso. No total, estes restos configuram um NMI igual a um.

AMPHIBIA:
Bufo bufo (sapo-comum)
O sapo-comum é uma espécie muito frequente, que se distribui por todo o
mundo, e que se adapta facilmente a diversos ambientes. No conjunto do Penedo
dos Mouros, está representada por um único fragmento de escápula, com sinais
de exposição ao fogo. O Número Mínimo de Indivíduos (NMI) é, pois, igual a um.
MAMMALIA:
Canis familiaris (cão)
Numerosos fragmentos de crânio foram positivamente identificados como
cão, especificamente do crânio (n=30), maxila (n=1) e mandíbula (n=3), elementos que pertencerão muito provavelmente a um único indivíduo. De um modo
geral, estes tipos de ossos estão num estado extremamente frágil, em mau
estado de conservação e mostrando marcas de exposição ao fogo. Para além
disso, os dentes evidenciam desgaste intenso e exposição da dentina, indicando
deste modo terem pertencido a um indivíduo senil. Sendo os canídeos carnívoros muito adaptáveis, e que podem apresentar diferentes portes e morfologias, a
morfologia dos ossos e dentes recuperados parece corresponder à de um cão de
grandes dimensões, eventualmente uma raça do tipo Castro Laboreiro ou, por
maioria de razão e mais provavelmente, um Serra da Estrela.
Sus sp. (suíno)
A amostra osteológica atribuível ao género Sus é muito pequena e inviável
para proceder à distinção entre a espécie domesticada (porco) e caçada (javali).
Com um Número de Restos Determinados (NRD) igual a quatro, foi possível
identificar três fragmentos de maxila e um de mandíbula, correspondentes
assim a um NMI igual a um.

Sus sp.
(suíno)

Elemento

Canis familiaris
(cão)

Crânio

30

Maxila

1

3

Mandíbula

3

1

Capra / Ovis
(cabra / ovelha)

Dente

2

Hióide

1

Úmero

2

Metatarso

1

NRD

34

4

6

NMI

1

1

1

Tabela 2

Restos osteológicos de mamíferos.

Em suma, e como se pode constatar através da leitura da Tabela 2, o táxon
mais abundante em termos de NRD é o cão, com 34 elementos (77%), mas pertencentes a um único indivíduo. Pensa-se que este animal veio a morrer na
toca ou depressão que havia feito sob o abrigo rochoso, tendo assim vivido num
momento posterior ao abandono do sítio. Foi tentada a obtenção de uma datação
de radiocarbono a partir destes restos mas infelizmente não dispõem de colagénio suficiente para o efeito. Os caprinos, por seu lado, contam com seis restos identificados (14%), correspondentes também a um único indivíduo, ovelha
ou cabra. Os suínos, com quatro fragmentos (9%), também correspondem a um
único indivíduo. Se no caso anterior a domesticidade dos indivíduos reconhecido é quase certa, neste porém teria sido importante determinar o seu estatuto
taxonómico específico pois isso implicaria deduções relevantes acerca do tipo de
exploração animal praticada, isto é, se a criação de porcos ou a caça de javalis.
Apesar da diminuta dimensão, este conjunto osteológico abre, no entanto, uma
janela para o conhecimento da economia pastoril da região em tempos medievos.
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3. INTERPRETAÇÃO FUNCIONAL E INTEGRAÇÃO
NA REDE DE POVOAMENTO
Antes de se iniciarem os trabalhos de escavação considerou-se a possibilidade de o sítio ser de cronologia proto-histórica, tendo-se publicado uma primeira nota no Congresso de Proto-História Europeia realizado em Guimarães
(Tente, Lourenço, 2000). No entanto, as escavações arqueológicas vieram revelar uma surpreendente ocupação alto-medieval que até então era desconhecida
na região. Outros sítios, entretanto, também intervencionados vieram consolidar o conhecimento destas novas realidades arqueológicas.
Não é ainda fácil apreender a totalidade do papel desempenhado por este
sítio arqueológico em época alto-medieval. A primeira interpretação apontou
para um castelo roqueiro, erguido pelas comunidades locais para defesa face
aos tempos instáveis da “Reconquista” (Tente, 2010, 2012, 2013). Todavia, o
aumento do número de sítios escavados, bem como o desenvolvimento da análise dos dados recolhidos nas suas escavações, tem suscitado uma reflexão
sobre a função destes sítios, a articulação entre si, e o seu papel global no contexto histórico do século X no Alto Mondego.
Efetivamente, tanto São Gens como o Penedo dos Mouros localizam-se em
espaços pouco destacados na paisagem, junto de cursos de água. Trata-se de um
posicionamento no território que, à partida, sugere uma preferência pelas áreas
de maior potencial hortícola / agrícola numa região onde os solos são muito
pouco espessos e de baixa capacidade agrícola. Porém, são simultaneamente
invisíveis na paisagem circundante e este fator deverá ter tido o seu peso na
escolha dos locais de povoamento. Esta posição geográfica, porém, choca com
a interpretação inicial de que as estruturas edificadas nestes locais (muralhas,
paliçadas) testemunhavam uma opção defensiva por parte destas comunidades
(Tente, 2013). Atualmente a interpretação que nos parece mais plausível é que
a construção das cercas poderá ter estado mais correlacionada com a delimitação das áreas habitadas e com a proteção contra animais selvagens ou intrusos
singulares, e menos com preocupações de cariz bélico permanente.
No que respeita à economia destas comunidades, o Penedo dos Mouros
demonstra claramente que o grupo humano que aqui habitou cultivava leguminosas e cereais (pelo menos fava e trigo, respetivamente) e criava animais (pelo
menos ovinos/caprinos). Porém, os dados arqueobotânicos e faunísticos de São
Gens vieram mostrar que estas comunidades poderiam, ao contrário do que inicialmente se supôs, ter tido a sua economia assente na exploração dos recursos
selvagens, através da caça e da recoleção (Tente et al., neste volume).
A recente revisão dos dados da Soida, situado em plena montanha, possibilitou a sua reinterpretação como povoado sazonal, relacionando-o com uma

transumância bipolar que se faria entre os planaltos e o sopé da montanha
(Fernández-Mier, Tente, 2018). Neste cenário por enquanto hipotético, é possível que a comunidade do Penedo dos Mouros pudesse ter complementado a
exploração agrícola do vale da Ribeira do Boco com a exploração pastoril das
áreas de maior altitude da serra, onde no Verão seria mais fácil encontrar pastos frescos. Os dados são, contudo, parcos para que possamos validar neste
momento esta hipótese de trabalho.
Ao contrário de São Gens, no Penedo dos Mouros não existem dados para
estimar o número de famílias que ali habitou. Não se exclui a hipótese de poder
ter sido apenas um grupo familiar. Porém, o investimento feito na construção do
edifício central em madeira, no recinto em pedra, bem como o facto de ter uma
área interna equivalente à calculada para o povoado de São Gens, indiciam a
presença de uma comunidade mais alargada e que não deveria ser muito diferente daquela que se estima ter existido em São Gens. Há, porém, uma diferença
assinalável. Enquanto em São Gens o grupo implementou um espaço funerário
comum, onde toda a comunidade se faria sepultar, tal não ocorreu no Penedo
dos Mouros. É por agora impossível saber onde estaria o espaço funerário desta
comunidade. A presença da sepultura singular no topo do tor leva a uma outra
interpretação, já anteriormente discutida (Tente, 2015) e que aponta para que a
sepultura tenha sido escavada após o evento que destruiu o sítio. Quem a construiu e aí se fez sepultar teria, neste caso, plena consciência da memória do sítio
e do que ele representava e, talvez até, memória do evento que o destruiu. A
sepultura do Penedo dos Mouros marcaria então a memória coletiva do lugar
através da inumação de um individuo concreto, porventura alguém que personificava de algum modo essa comunidade.
A memória do Penedo dos Mouros estava ainda viva no século XII, quando o
sítio é mencionado como um ponto de referência para a delimitação da propriedade do Aljão, vendida por D. Afonso Henriques a dois irmãos (Ventura, Faria,
1990). Neste documento de venda, o sítio aparece designado como “Castro do
Lobo”, topónimo que conjuga duas realidades que a população de então teria
ainda presentes na sua memória coletiva: o facto de ter sido um espaço habitado cercado (daí a expressão empregue, castrum), e a sua relação direta com
um animal, neste caso um lobo. Para nós, é muito tentadora a hipótese de se
poder correlacionar este lobo com o cão que se exumou durante a escavação
do Sector II do Penedo dos Mouros (ver acima), que era um animal de grande
porte, como um lobo, e que morreu na sua toca já em idade avançada. É, pois,
possível que este cão tivesse habitado o antigo povoado durante largos anos, o
que teria levado à cristalização da sua presença no topónimo do local tal como
usado ainda em pleno século XII.
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RESUMO
O sítio de São Pedro de Matos, que foi primeiramente dado a conhecer por
José Coelho, é constituído por diversos vestígios arqueológicos: um recinto fortificado medieval, um abrigo natural sob rocha, as ruínas de uma aldeia hoje
abandonada, um lagar rupestre e fragmentos de vários sarcófagos que estariam
associados à igreja dedicada a S. Pedro. Esta igreja e a respetiva necrópole localizavam-se entre o recinto fortificado e as ruínas da aldeia, mas foram totalmente destruídas nos finais do século XX. Em 2013 realizaram-se sondagens
arqueológicas no recinto fortificado e na área junto ao abrigo, e efetuou-se o
levantamento topográfico do complexo. Os resultados são reduzidos e apontam
para um uso esporádico do recinto, muito provavelmente nos séculos X e/ou XI,
já que as escassas cerâmicas ali recolhidas apontam para esta cronologia.

1. INTRODUÇÃO: LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO
DO COMPLEXO ARQUEOLÓGICO
O complexo de S. Pedro de Matos, localizado na freguesia de Forninhos e
concelho de Aguiar da Beira (Figura 1), foi referido pela primeira vez por José
Coelho (1948), que procede a uma breve descrição do local e do seu interesse
arqueológico, tendo sido depois referido por outros autores, entre os quais se
salienta a interpretação de João Inês Vaz (1997). Uma síntese geral pode ser
encontrada na monografia da freguesia, entretanto publicada (AA.VV., 2013).
Este conjunto é formado por três áreas principais (Figura 2), que se podem descrever sucintamente do seguinte modo:

ABSTRACT
The site of São Pedro de Matos, firstly published by José Coelho, is constituted by diverse archaeological remains: a Medieval fortified enclosure, a natural rock-shelter, the ruins of an abandoned village, a rupestrial mill and several
fragments of sarcophagi originally associated to the church, which was dedicated to Saint Peter (“São Pedro”, hence the place name). This church and its
cemetery were located between the fortified enclosure and the village ruins but
were completely destroyed by the end of the 20th century. In 2013 archaeological tests were made in the fortified enclosure and in the area next to the shelter.
A topographic survey of the entire complex was also carried out. Results are
scant and point to an occasional use of the enclosure only, likely in the 10th and/
or 11th centuries, a chronology suggested by the typology of the potsherds that
were found.

Recinto fortificado.
Trata-se de um pequeno recinto de altura, localizado no topo da elevação
conhecida como Monte de São Pedro (de onde deriva o topónimo geral), que
coroa o sítio a noroeste. A muralha foi construída entre e por cima de afloramentos graníticos e o acesso ao interior far-se-ia por uma porta única virada a
sul. Esta área foi intervencionada entre 8 e 13 de agosto de 2013; os resultados
obtidos são descritos adiante.
Abrigo sob rocha.
No caos de blocos graníticos no sopé do Monte de São Pedro, junto ao caminho
de acesso ao recinto fortificado, existe um grande bloco cuja base, por ser côncava,
conforma um espaço interior abrigado hoje em dia usado para guarda de lenha.
Este abrigo foi intervencionado na mesma ocasião que o recinto fortificado.
Aldeia.
Trata-se de uma extensa área arqueológica a sul e a sudeste do Monte de S.
Pedro, que não foi intervencionada. É composta por extensas ruinas de diversas
casas de planta retangular ou quadrangular, adossadas e formando um aglomerado
populacional de cujos muros restam apenas duas a três fiadas de pedras. O espaço
havia sido recentemente limpo da vegetação arbustiva que o cobria, o que permitiu observar a sua planta original. Associada a este aglomerado, junto ao seu limite
norte, existiu uma necrópole — da qual se veem alguns sarcófagos de pedra partidos — e uma igreja ou capela dedicada a S. Pedro de Verona, orago com origem no
final do século XIV. A igreja/capela e a necrópole que lhe estaria associada foram
destruídas no final do século XX, de acordo com o que foi possível apurar junto da
população. Esta destruição terá sido motivada pelo uso de uma retroescavadora que
terá removido sepulturas e a pedra que constituía as paredes da igreja. A sul do aglomerado de casas existe ainda um lagar rupestre de tipologia quadrangular.
DO IMPÉRIO AO REINO

392

393

Figura 1

Localização do complexo arqueológico de São Pedro de Matos.

Figura 2

Levantamento topográfico do complexo arqueológico de São Pedro de Matos. A. Levantamento
com curvas de nível; B. Levantamento simplificado das principais estruturas antrópicas.
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2. TRABALHOS REALIZADOS E RESULTADOS PRINCIPAIS
A intervenção arqueológica de 2013 incidiu na realização de sondagens na
área do recinto fortificado e do abrigo sob rocha, e no levantamento topográfico
sistemático do complexo arqueológico. Estas sondagens tiveram um duplo objetivo: por um lado, avaliar o potencial arqueológico de cada área intervencionada
(e, ao mesmo tempo, proporcionar uma determinação cronológica a partir da
tipologia dos artefactos exumados) e, por outro, providenciar elementos para
um modelo de formação do respetivo depósito arqueológico. Metodologicamente,
a escavação foi conduzida a enxada e pá para remoção da camada superficial
humosa, e a pico e colherim na escavação das camadas subjacentes. Os sedimentos não humosos foram crivados em malha de 3 mm. A dimensão das sondagens variou consoante as características da topografia e da morfologia das
formações graníticas, mas respeitou sempre que possível a sua subdivisão em
unidades de 1 metro de lado. Os levantamentos topográficos abrangeram a totalidade do complexo arqueológico de modo a obter-se uma planta geral do mesmo,
na qual se integraram também as sondagens acima referidas (Figura 2).
Na área do recinto fortificado foram efetuadas duas sondagens nos únicos
espaços onde ainda se preservava algum depósito sedimentar, uma vez que a
maior parte da área interna é constituída apenas por afloramentos graníticos.
Assim, a designada Sondagem 1 foi aberta em frente à entrada original da fortificação. Tinha apenas 2×2 metros, o que significa, no entanto, cerca de metade
da área disponível neste sector. A Sondagem 2, topograficamente mais elevada
e situada a norte da anterior, foi implantada no único outro espaço com sedimento ainda preservado. Esta sondagem, devido ao reduzido espaço disponível,
conforma um retângulo de 1×3 metros disposto no sentido este–oeste. Ao contrário do que se pensara inicialmente, na área do abrigo sob rocha intervencionou-se somente a sua plataforma exterior, onde se abriu uma sondagem de 1×2
metros, designada por Sondagem 3. Com efeito, dentro do abrigo haviam sido
recentemente amontoadas pedras e giestas secas resultantes da limpeza dos
terrenos envolventes, o que impediu o acesso e a sondagem do interior. Deve
salientar-se, porém, que o bloco granítico sob o qual se desenvolve o abrigo está
assente em afloramentos, pelo que o depósito sedimentar e os processos que
terão presidido à sua formação e acumulação serão os mesmos no interior e no
exterior. Porém, esta sondagem não revelou qualquer artefacto, pelo que se conclui não haver presença humana antiga neste local.
Em frente deste abrigo existe um espesso monólito granítico, de morfologia
geral subparalelepipédica, que ostenta no topo um sulco gravado no sentido do
seu eixo maior e, numa das faces menores, um conjunto de “covinhas” (Figura 3).
Conquanto não tenha sido objeto de levantamento, trata-se de um achado singular

que merece ser descrito. Ao que tudo indica no momento atual de estudo deste
complexo arqueológico, esta peça não estará diretamente associada a qualquer
outro tipo de estrutura. Desconhece-se, portanto, se o sulco se relacionará funcionalmente com alguma estrutura em material perecível entretanto desaparecida, à
semelhança do que foi documentado, por exemplo, no sítio do Penedo dos Mouros,
em Gouveia (Tente, 2012). As “covinhas”, por seu lado, são ainda mais difíceis de
interpretar pela larga diacronia em que ocorrem na Beira Alta, remontando pelo
menos à arte megalítica na região envolvente. No caso de S. Pedro de Matos, as
“covinhas”, que são pelo menos em número de 17, conformam um conjunto cuja
disposição não parece aleatória. Com efeito, um alinhamento horizontal de oito
“covinhas” forma um plano a partir do qual dois outros alinhamentos, menores,
se dispõem na diagonal: um, à esquerda do observador, com cinco “covinhas”, e
outro, à direita, com três. Entre ambos os alinhamentos, imediatamente acima do
plano horizontal, há ainda uma outra “covinha”. Não sendo claramente um fenómeno natural, fica no entanto por esclarecer não só a cronologia deste conjunto,
como o seu significado. Trabalhos que se venham no futuro a realizar neste sector
poderão contribuir para o esclarecimento destas manifestações arqueológicas.
O recinto fortificado tem uma planta ovalada, com uma única entrada virada
a sul–sudeste. Trata-se de uma espessa muralha constituída tanto por pedra aparelhada como não aparelhada. Em alguns troços é possível observar a existência
de dois paramentos (interno e externo) com preenchimento de pedra de menor
dimensão, não aparelhada. A muralha aproveita a topografia dos afloramentos
e blocos graníticos, colmatando os espaços entre eles (aparentemente os mais
débeis do ponto de vista defensivo), sobrepondo-se por vezes aos mesmos.
Aproximadamente a meia vertente, observa-se ainda outro pequeno troço de
muralha construída com a mesma técnica, aparentemente isolado, e que provavelmente fará parte das estruturas de acesso à plataforma na entrada da fortificação.
A escavação do interior do recinto não identificou quaisquer estruturas
antrópicas. Existe apenas um único depósito sedimentar arenoso, muito pulverulento, resultante da desagregação do granito, onde se podem identificar
duas unidades estratigráficas (com base da diferente percentagem de matéria
orgânica), comuns a ambas as sondagens:
Camada 0.
Com uma espessura constante de 10 cm na Sondagem 1 e de 5-11 cm na
Sondagem 2, esta camada é formada por terra humosa com uma elevada densidade de raízes e alguns carvões resultantes de incêndios recentes. Devido ao
maior teor em matéria orgânica, apresenta uma coloração castanho-escura. É
praticamente estéril em materiais arqueológicos.
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Camada 1.
Sedimentos castanho-claros a amarelados, muito arenosos e com inúmeros
grãos quartzosos e clastos de granito de dimensões muito variáveis resultantes
da desagregação do substrato, assentando diretamente no granito de base, alterado. Na Sondagem 1 apresenta uma espessura média de 15 cm e na Sondagem
2 varia entre os 13 cm (no lado oeste) e os 46 cm (no lado oposto). Contém alguns
materiais arqueológicos, muito rolados, sobretudo na Sondagem 1.
O estado de conservação diferenciada dos restos cerâmicos — mais rolados
na Sondagem 1 que na Sondagem 2 — e a orientação predominante dos clastos
e lajes embalados nos sedimentos, indicam fortes processos de erosão e transporte dos sedimentos (e materiais cerâmicos associados) da parte mais alta
para a mais baixa do interior do recinto. Estes processos terão sido responsáveis pela destruição dos níveis arqueológicos originais.
O espólio recolhido é muito escasso, sendo composto unicamente por peças
cerâmicas muito fragmentadas. Entre os 92 fragmentos recolhidos nas sondagens 1 e 2 não foi possível obter nenhuma colagem nem nenhuma correlação
entre fragmentos da mesma peça. Não obstante a reduzida dimensão desta
coleção (Tabela 1), foi possível reconhecer bordos pertencentes a potes e/ou
panelas, bem como uma asa de um jarro e uma base de um alguidar de base
em disco. Estas formas cerâmicas são típicas dos contextos alto-medievais da
região, estando referenciados (e datados do século X) nos sítios de São Gens
e Soida, no concelho de Celorico da Beira, Penedo dos Mouros, em Gouveia, e
Senhora do Barrocal, no Sátão. As pastas cerâmicas são também semelhantes e
os poucos fragmentos que apresentam decoração têm também paralelos naqueles sítios arqueológicos.
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Figura 3

Sondagem realizadas no interior do recinto fortificado. A. Vista geral; B. Sondagem 1; C.
Sondagem 2.

Figura 4

Rocha com “covinhas” e abrigo natural sob rocha.
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Recinto fortificado

Tipo de fragmentos

Totais

Sondagem 1

Sondagem 2

Bojos lisos

9

52

Bojos brunidos

-

3

3

Cordão plástico

-

4

4

Linha incisa

1

5

6

Linhas incisas paralelas

-

2

2

Planas

2

5

7

Em disco

-

2

2

De alguidar

1

-

1

De pote

1

-

1
1

Bojos decorados

Bases

Bordos lisos

Asa de fita

61

De jarro

1

-

Forma indeterminada

2

1

3

Decorada com punção

1

-

1

18

74

92

Total de fragmentos
Tabela 1

Inventário geral das cerâmicas identificadas.

Figura 5

Muralha do recinto fortificado de São Pedro. A. vista interior; B. Vista exterior junto da entada.

3. CONCLUSÕES E INTERPRETAÇÃO GERAL
As cerâmicas identificadas são o único elemento que permite propor uma cronologia para o recinto fortificado, que terá assim sido erguido e usado algures no
século X ou já mesmo no século XI. Ao contrário do Penedo dos Mouros, Soida e
São Gens, que também eram dotados de uma cerca pétrea — nestes casos, completada por uma paliçada (Tente, 2012) —, o recinto de S. Pedro não terá sido
um espaço habitado regularmente. O parco espólio recolhido é reflexo disso
mesmo. Apesar de os fragmentos cerâmicos estarem rolados, o que indicia o seu
transporte pós-deposicional, os recipientes que ali foram usados e abandonados
não saíram do recinto, pois o mesmo encontra-se completamente fechado pela
muralha e afloramentos. A ausência de outro tipo de espólio, bem como a inexistência de quaisquer estruturas internas, são outros dois fatores que abonam a
favor desta interpretação. Ao contrário dos demais sítios da mesma época, não
se identificaram quaisquer macrorrestos botânicos carbonizados, o que tanto
pode ser explicado pelo facto de não terem efetivamente existido ali quaisquer
estruturas construídas em materiais perecíveis (paliçadas, passadiços, cabanas,
etc.) ou de as mesmas, tendo existido, não terem sido destruídas por ação do fogo.
O recinto de S. Pedro apresenta ainda mais duas particularidades face
àqueles sítios: tem uma dimensão muito reduzida (c. 520 m2) e localiza-se num
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ponto destacado na paisagem. No entanto, a escolha da sua localização não foi
apenas norteada pelo domínio visual sobre o território envolvente. Outro critério terá sido a escolha de um ponto que fosse, simultaneamente, marcante em si
mesmo e identificável a partir do exterior.
Em suma, os dados arqueológicos apontam para que o recinto tenha sido
erguido para marcar aquele território, mas sem ter assumido uma função habitacional permanente.
Qual terá sido então a função deste espaço? Se se tratava do refúgio de uma
comunidade que eventualmente habitasse nas suas imediações, não faria sentido escolher um lugar tão evidenciado na paisagem. Nos casos do Penedo dos
Mouros e da Soida, a estratégia de defesa passou por ocupar locais que dominavam áreas envolventes mas que eram praticamente invisíveis para quem se aproximasse de fora (Angelucci et al., 2004; Tente, 2012). Poderá ter sido um espaço
de reunião da comunidade? Se sim, fará sentido ter sido escolhida esta elevação
íngreme e ter sido colocado tamanho investimento para dotá-la de uma muralha
e assim dominar o espaço envolvente? Ou, pelo contrário, representa o poder
político que dominava essa comunidade? A posição que o recinto ocupa e as
muralhas que possui são claramente elementos de um discurso de Poder, usado
pelas elites (locais e não só) como representação do mesmo. Materializariam
assim o domínio que estas exerceriam sobre o território e os habitantes que nele
viviam, mesmo se a sua presença pudesse ter sido apenas esporádica. Nesta
hipótese interpretativa, o recinto poderia então ter servido também de espaço
para receber a comunidade ou os seus representantes, para coletar renda, ou
para resolver disputas e conflitos.
Não se conhecem na região paralelos para o recinto de S. Pedro. A procura
da sua funcionalidade e significado terá de passar pela realização de mais escavações nas outras áreas do complexo. Não é improvável que no sector mais
baixo, junto da antiga igreja/capela, ou sob as ruínas da aldeia, possam existir
vestígios de uma ocupação alto-medieval contemporânea do recinto. Todavia,
esses eventuais indícios não foram ainda reconhecidos no terreno. As ruínas ali
existentes têm uma cronologia moderna e estariam associadas à igreja recentemente destruída.
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RESUMO
A Torre de Vilharigues, classificada como Imóvel de Interesse Público, em
1944, localiza-se a norte da aldeia de Vilharigues, no concelho de Vouzela (Viseu).
Trata-se de uma domus-fortis, edificada com os mesmos elementos arquitetónicos típicos das residências senhoriais fortificadas dos finais do século XIII e
inícios do XIV. Nunca antes intervencionada, em 2011 realizaram-se trabalhos
arqueológicos no âmbito do projeto de recuperação e valorização do edifício
promovido pelo município de Vouzela. A intervenção arqueológica foi profícua
para a interpretação desta construção, bem como para a leitura do impacto das
ações de restauro implementadas pela DGEMN, em 1971.

Até 2011 pouco se conhecia sobre a emblemática Torre de Vilharigues (Figura
1), para além do que restava das suas imponentes paredes. Foram então desenvolvidos trabalhos arqueológicos (sondagens e caracterização do edifício), no
âmbito do projeto de recuperação e valorização do edifício, entre maio e julho
de 2011, ação promovida pelo Município de Vouzela e executada pela empresa
Arqueohoje, Lda.
Localizada a norte da aldeia de Vilharigues, concelho de Vouzela, distrito de
Viseu, esta torre, amplamente destacada na paisagem, dominava visualmente,
a norte, os vales do Zela e do Vouga e demarcava-se, a sul, pelo controlo do planalto fértil.
Designada como Ruínas do Castelo de Vilharigues, este imóvel foi classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público, em 1944. Monumento distinto foi
edificado em consonância com o modelo das domus-fortis conhecido, reunindo
os mesmos elementos arquitetónicos característicos das residências senhoriais
fortificadas dos finais do século XIII e inícios do século XIV.
Inserido no mesmo período medievo, esta estrutura turriforme implanta-se
num pequeno outeiro, colocada estrategicamente para domínio visual do vale
de Lafões, com vista privilegiada para a vila de Vouzela (Pedro et al., 1994: 145).
Sobre uma plataforma de maciços rochosos graníticos, a torre apresenta-se
sobre uma planta de cariz quadrangular, com cerca de 34,80m2 de área interna,
preservando-se, na atualidade, apenas duas das suas quatro paredes, nomeadamente a norte e a este.
No seu interior, observa-se os negativos deixados pelos sobrados dos pisos
em madeira, percecionando-se que além do piso térreo, esta integrava mais
dois pisos, com funções polivalentes, à semelhança das domus-fortis conhecidas
no território português, sobretudo a norte e centro. Assim, o piso térreo, destinado à armazenagem, permitia o acesso ao primeiro piso (sala ou aula), espaço
público destinado às vivências diárias do senhor, ambos integrando respetivamente duas pequenas frestas ou seteiras, na fachada norte, que permitiam não
só o arejamento do espaço como vigiar o exterior. Ainda neste primeiro piso,
na fachada a este, é possível ver a inclusão de uma janela geminada, com arcos
quebrados e mainel central. Por fim, o segundo piso, correspondendo à câmara,
destinava-se à área mais privada do senhor, por se encontrar afastada da porta
de entrada, onde detinha os seus aposentos (Marques, Eusébio, 2007: 120).
No paramento externo de ambas as fachadas preservadas, observa-se dois
balcões com matacães assentes em mísulas, elementos de cariz militar para o tiro
vertical, constituindo-se como elementos de “defesa ativa”, adotadas nas residências senhoriais fortificadas, principalmente a partir do reinado de D. Dinis.

ABSTRACT
Classified as Property of Public Interest, in 1944, Vilharigues Tower is
located in the north of the Vilharigues village, in Vouzela county (Viseu). This is
a domus-fortis, built with the same architectural elements present in the fortified
manorial residences from the late 13th century and early 14th century. Although
it was never intervened before, in 2011, archaeological excavations took place
according to the recovery and enhancement project of the building, promoted by
Vouzela county. The archaeological intervention was relevant to interpret this
construction, as well as to understand the impact of the DGEMN restoration
work done in 1971.

DO IMPÉRIO AO REINO

406

407

A presença deste tipo de elementos, como os matacães e as seteiras, aliada
à robustez das paredes em pedra, bem como o local estratégico da sua implantação, com condições excecionais de defesa, conferem a esta domus-fortis uma
dimensão militar bastante acentuada. Estes fatores são motivo de destaque
quando comparamos com as outras torres presentes na região, como as de
Alcofra e de Cambra, que apesar de apresentarem semelhanças arquitetónicas,
surgem implantadas em zonas mais aplanadas, de vale, junto a linhas de água e
em espaços agrícolas férteis. Todavia, podemos afirmar que, em todos os casos,
as suas construções fazem parte do paradigma conhecido no território português e que testemunha a ascensão e afirmação da baixa e média nobreza, num
território bem demarcado (Marques, 2005: 30).
A presente intervenção arqueológica, realizada na Torre de Vilharigues, permitiu-nos aventar novos dados sobre a ocupação deste espaço e a sua transformação, que possibilitou a sua manutenção, ainda que em estado de ruína, até à
atualidade.
Símbolo arquitetónico da baixa idade média, testemunho da ascensão de
elementos de linhagens secundárias e da emergência de uma organização territorial associada aos domínios senhoriais desta época, foi objeto de exaltação
popular na sua valorização e preservação, no decorrer do século XX. Apesar
disto, são raros os estudos incisivos sobre esta residência senhorial, sendo apenas objeto de apontamentos e menções, por parte de alguns autores, em monografias sobre a região. Inclusivamente até à data, não tinham sido realizados
qualquer tipo de intervenção arqueológica ou estudo exaustivo sobre a história
da mesma.
Apesar de desconhecermos a data da sua construção, a bibliografia revela-nos que esta domus-fortis teria como primeiros proprietários a família Fonseca,
sendo mencionada pela primeira vez nas Inquirições de D. Dinis de 1290 sob a
designação de Quintã. Propriedade de Vasco Lourenço da Fonseca, terá sido
vendida a Gomes Martins do Monte, que por sua vez doou a Diogo Álvares, filho
de D. Álvaro Gonçalves Pereira, em 1357, e confirmado por D. Pedro em 1361.
Em 1475, este paço senhorial pertencia a Afonso Lopes de Almeida, por herança
do seu pai, transferido para o seu irmão, Fernão Lopes de Almeida, mantendo-se na sua possessão em 1530 (Marques, Eusébio, 2007: 123).
Os dados documentais e características arquitetónicas que integram esta
estrutura turriforme estão em consonância com a intensificação da difusão
deste modelo construtivo, em Portugal, a partir dos finais dos século XIII e inícios de século XIV.
Erigida num pequeno outeiro rochoso, a implantação desta torre revela uma
intenção geoestratégica, pelo domínio visual sobre o vale de Lafões, a norte, e

pelo controlo do planalto fértil a sul. Inscreve-se, portanto, no panorama nacional de emergência e ascensão dos novos senhores que firmavam o seu poder,
perante as populações locais e as antigas linhagens, com a implantação destas
estruturas turriformes, de perfil fortificado, tidos como símbolos de nobilidade e
que reforçavam o domínio dentro das suas Honras (Barroca, 1997: 40).
Edifício de planta quadrangular, preservam-se, na atualidade, duas das suas
quatro paredes, das quais é possível observar, internamente, os negativos deixados pelos sobrados dos pisos de madeira, revelando-nos a existência de três
andares. Dos elementos arquitetónicos que o caraterizam destaque-se as duas
seteiras presentes no piso 0 e no piso 1, a janela geminada com arcos quebrados e mainel central, igualmente no primeiro piso, e os dois balcões assentes
em mísulas. Não obstante a referência, na bibliografia disponível, a estes balcões com a integração de matacães, não foi possível atestar a sua existência no
decorrente estudo, considerando a ausência dos pavimentos de ambos os balcões que integrariam os elementos que representam esta definição. Porém, não
excluímos a eventualidade desses elementos de valência militar, integrados nestas construções, não só para questões de segurança como afirmação de autoridade e prestígio, terem existido efetivamente na torre de Vilharigues, sobretudo
porque se assistiu a uma maior proliferação da sua aplicação a partir de D. Dinis
(Barroca, 1998: 807).
O seu parcial desmantelamento deveu-se à remoção e aproveitamento da sua
pedra na construção da ermida de Santo Amaro, que se encontra implantada
imediatamente a sudeste (Girão, 1921: 13), subsistindo, até à atualidade, apenas
duas paredes, os cunhais das paredes destruídas e os seus embasamentos.
Já recentemente, em prol da sua preservação, foram empreendidas algumas
obras de restauro e conservação, promovidas pela DGEMN – Direcção Geral
dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 1971. Esta intervenção contemplou o
arranjo do cunhal, que se encontrava arruinado, e a consolidação de um dos balcões assentes em mísulas, bem como o corte da vegetação rasteira envolvente e
a recolha dos silhares que se encontravam dispersos pelo espaço, para futuras
utilizações.
Estas ações foram observadas e sinalizadas nos levantamentos parietais dos
alçados da torre, no estudo de cota positiva. Efetivamente, detetámos os elementos de restauro do cunhal sul, bem como de parte dos panos murários das
paredes sul e este, com a utilização de blocos de pedra um pouco mais irregulares do que os dos panos originários, aplicados segundo a mesma técnica construtiva. Assentando sobre o embasamento original das paredes destruídas, o
aparelho construtivo do restauro demarcava-se por apresentar uma largura um
pouco superior à largura original e pela aplicação de argamassa de cimento no
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preenchimento das juntas. No restante edificado observou-se ainda o uso desta
argamassa na consolidação dos capeamentos das paredes, algumas juntas e na
estabilização do miolo exposto, em perfil, das paredes destruídas.
Os trabalhos pautaram-se também pela remodelação ou arranjo de algumas das pedras dos paramentos das paredes melhor preservadas, permitindo a
estabilização de zonas críticas.
No que concerne às leituras diacrónicas dos paramentos do edificado, estas
obras pontuais, efetuadas pela DGEMN, correspondem à última fase intervencionada, numa perspetiva evolutiva do processo de construção, ocupação,
abandono e desmantelamento da torre.
Assim, no âmbito deste estudo, poucas são as alterações, remodelações ou
reconstruções observadas no aparelho construtivo original que testemunhem
até uma continuada ocupação do espaço. No entanto, esta noção parte de uma
visão muito redutora e baseada apenas no existente, devido à ausência das restantes paredes.
Partindo deste pressuposto, tirando uma ou outra remodelação registada,
sem grande impacto na estrutura construída, a ocupação deste espaço terá sido
muito regular até ao momento do seu abandono e, por seguinte, a sua destruição.
Nesta perspetiva, a sondagem arqueológica, realizada no interior da torre,
forneceu alguns dados, embora que pouco conclusivos, sobre o momento de
abandono do espaço. De facto, os níveis sedimentares de base apresentam-se
como depósitos de aterro, com inclusão de vestígios cerâmicos, metais, alguns
vidros e moedas, com um índice de fragmentação bastante elevado, resultante de
revolvimentos. Estes estratos encontravam-se associados a blocos de pedra de
dimensões muito variáveis e, na sua maioria, muito irregulares. Isto revela-nos
que o espaço poderá ter sido alvo de alguma transformação interna, que tenha
provocado o depósito a monte de pedra e de terras para regularização do chão.
A maior dificuldade interpretativa prende-se com o depósito à base de saibro, pedra pequena e inúmeras telhas, presente em toda a área interna de forma
irregular, que aparentemente corresponde a uma argamassa, que não conseguimos aferir se se trataria de restos de argamassa de revestimento ou um nível
de preparação de piso. Desta camada foram exumadas duas moedas, uma de
Dinheiro, com legenda ilegível, e uma de Real de D. Sebastião.
O certo é que o espaço foi profundamente afetado pela abertura de estruturas negativas (valas) que romperam com estes depósitos, tendo sido, de imediato, aterradas com vestígios materiais mais antigos, de cronologia medieval,
e outros contemporâneos. Partindo dos mesmos, foi possível compreender que
estas ações poderiam estar associadas aos trabalhos realizados pela DGEMN,
uma vez que na base dessas estruturas recolheram-se alguns fragmentos de

argamassa de cimento. Nestes contextos de revolvimento exumaram-se quatro
moedas de Dinheiro, uma de D. Dinis (Figura 2) e as restantes com legenda ilegível, estando em consonância com a época da construção desta torre.
Em suma, as informações documentais e os resultados da escavação arqueológica do interior da torre de Vilharigues permitem-nos assegurar a sua existência já no reinado de D. Dinis, atestada pela exumação de uma moeda deste
monarca, o que se coaduna com o momento de difusão deste modelo arquitetónico um pouco por todo o território português. Os dados dão-nos ainda conta
que esta residência senhorial era propriedade de Fernão Lopes de Almeida, em
1530, e reforçados pela recolha de um Real de D. Sebastião, é possível balizar
uma ocupação praticamente até ao final do século XVI.
Apesar dos factos, não podemos afirmar, com certeza, que esta torre tenha
sido necessariamente habitada até esta data, uma vez que sabemos que estas
estruturas eram mantidas dentro das Honras, prevalecendo de família para
família, não significando que o seu senhor aí habitasse permanentemente. A
sua manutenção constituía-se como símbolo de poder, de nobilidade e de ostentação. De facto, temos a referência pelo jornal “Notícias de Vouzela”, de 16 de
janeiro de 1946, que, pelo menos até meados do século XX, os terrenos e a torre
de Vilharigues encontravam-se ainda na posse de proprietários privados.
No quadro de uma organização territorial tendo por base os domínios senhoriais, podemos fazer uma leitura abrangente, onde incluímos as restantes torres
conhecidas para as terras de Lafões, tais como a de Alcofra e a de Cambra. A
sua presença e distribuição permitem determinar uma divisão territorial das
Honras a que corresponderiam cada uma destas estruturas turriformes, que
apesar de se desconhecer os limites de cada domínio senhorial, parece-nos
plausível que poderão representar uma estrutura territorial organizada.
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Figura 2

Dinheiro de D. Dinis identificado nas escavações arqueológicas.

Figura 1

Torre de Vilharigues (Paço de Vilharigues, Vouzela).
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